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Inleiding
De studie die hier volgt bevat beschouwingen over de structuur van Van Oude
Mensen, de Dingen die Voorbijgaan van Louis Couperus, in 1906 verschenen bij
de uitgeverij L.J. Veen te Amsterdam. Een korte verantwoording van de keuze van
dit onderwerp moge aan deze studie voorafgaan.
Nadat de literatuurwetenschap zich in de 19e eeuw hoofdzakelijk had gewijd aan
de literatuurgeschiedenis, wendde zij zich in de 20e eeuw, vooral sinds het optreden
van H. Wölfflin en O. Walzel in Duitsland en van T.S. Eliot in Engeland, niet zozeer
meer tot de historische auteur àchter het werk, als wel tot de met het werk gegeven
1
auteur ìn het werk, of, zo men wil, tot het werk zelf . Dit werk te doorlichten zó, dat
de lezer niet alleen gegrepen wordt door het verhaal, maar ook inziet hòe hij
gegrepen wordt, heeft ook mij steeds een der voornaamste taken van de
literatuurbeschouwer geleken. De korte inhoud van een roman is die roman niet.
De roman is datgene wat daar voor ons ligt, in die gegeven vorm. Hoe is die vorm
te begrijpen, ziedaar de vraag waar het om gaat. Een oude liefde, dit probleem. Een
even oude liefde is Couperus, speciaal zijn Oude Mensen. En hiermee is eigenlijk
de verantwoording waarvan ik sprak al gegeven. Onvoldoende? Ik geloof het niet.
Integendeel, het willekeurige van de keuze maakt het zoeken naar de oplossing
van het probleem des te interessanter. Een beschouwing van Sternes Tristram
2
Shandy ‘the most typical novel in world literature’ volgens V. Shklovskij , of van Les
Faux Monnayeurs van André Gide, die het schrijven van een roman tot onderwerp
koos, mòet wel tot belangrijke resultaten leiden. Maar is dat ook het geval met een
willekeurige andere roman? Een roman dus, waarvan de vormproblemen niet zo
direct in het oog springen? We zullen er wel voor moeten waken, dat onze oude
liefde ons niet blind en bevooroordeeld maakt. Aan de andere kant mogen
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Zie o.a. M. Wehrli, Allgemeine Literaturwissenschaft, Bern 1951, p. 13-24. Hiermee is natuurlijk
niet gezegd, dat bijv. Walzel en Eliot op dezelfde wijze te werk gaan.
Victor Erlich, Russian Formalism, 's-Gravenhage 1955, p. 165.
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wij hopen, dat diezelfde liefde ons indringingsvermogen vergroot. ‘The final test of
1
a novel will be our affection for it’ .
Waarom echter beschouwingen over slechts één roman?
Over de structuur van de roman in het algemeen is veel geschreven. Ik noem
2
slechts enkele auteurs: R. Koskimies , die zijn beschouwingen baseert op een
3
4
‘allgemeine Theorie des Erzählens’ ; R. Petsch , die op het standpunt staat, ‘dasz
echte Erzählkunst das Abenteuer im Lichte geistiger Werte und das Geistige in der
5
6
Form des spannenden Ereignisses darstellt’ ; E. Muir , die een verdeling in klassen
onderneemt op grond van verschillende soorten structuur en de wetten die daarin
7
werken; de Amerikaan C.H. Grabo , ‘(who) discusses fictional technique from the
8
view-point of the writer of stories’ ; en de reeds genoemde E.M. Forster, die zijn
boekje de titel gaf van Aspects of the Novel, ‘because it is unscientific and vague,
because it leaves us the maximum of freedom, because it means both the different
9
ways we can look at the novel and the different ways a novelist can look at his work’ .
Hoe verschillend ook de opzet van al deze schrijvers mag zijn, in één opzicht is
hun methode gelijk: ter adstructie van hun zienswijze en opinies citeren zij uit een
groot aantal romans. Zij mogen echter enkele structuuraspecten bijzonder helder
belichten, zij mogen op deze wijze aan de structuur van de roman zelfs veel aspecten
ontdekken en een hele reeks van structuurelementen behandelen, hiertegenover
staat toch een zeker verlies aan overtuigingskracht door een indruk van opportunisme
bij het kiezen van voorbeelden. Wanneer bijv. de point-de-vue-techniek een uiterst
belangrijke factor wordt genoemd blijkens The Ambassadors van Henry James,
kennen we het belang daarvan in De Pleegzoon van Jacob van Lennep nog niet.
Aan de roman valt veel te ontdekken. Maar ook aan een roman?
Daarbij moet nog deze vraag gesteld worden: Is het gewenst een bepaald
structuuraspect los te zien van het geheel? Wie, zoals Petsch,
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E.M. Forster, Aspects of the Novel, London 1927, herdrukt 1953, p. 26.
R. Koskimies, Theorie des Romans, Annales Academiae Scientiarum Fennicae, B XXXV, 1,
Helsinki 1935.
M. Wehrli, Allgemeine Literaturwissenschaft, Bern 1951, p. 83.
R. Petsch, Wesen und Formen der Erzählkunst, Halle-Saale 1934.
R. Petsch, o.c.p. XII.
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E. Muir, The Structure of the Novel, London 1946 .
C.H. Grabo, The Technique of the Novel, New York 1928.
C.H. Grabo, o.c.p. V.
E.M. Forster, o.c.p. 26.
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sprekend over de roman, of zelfs over het epische kunstwerk, zijn voorbeelden voor
het ruimteaspect ontleent aan de Odyssee en die voor zijn figuren aan Goethes
1
Wilhelm Meisters Lehrjahre , kan wel zeer de nadruk leggen op de eenheid van
iedere structuur, maar hij maakt zijn betoog niet waar. Wat te zeggen van Odysseus,
zoals hij in de ruimte van zijn Odyssee optreedt, wat van Wilhelm Meister in de
zijne? Zonder op het grote belang van bovengenoemde auteurs te willen afdingen,
geloof ik dat de romantheorie op het ogenblik het meest gebaat is met analyses van
afzonderlijke werken. Een beter, want dieper begrip voor een bepaalde roman kan
ons begrip voor de roman verhelderen.
Ten slotte biedt de beperking tot slechts één roman het voordeel, dat het
genreprobleem niet aan de orde behoeft te komen. Voor auteurs als Muir en Forster
bestaat de methodologische moeilijkheid, dat zij allerlei aspecten van het genre
moeten bespreken, zonder een bepaling van het genre te kunnen geven. Zij nemen
velerlei boeken als voorbeeld te baat, uitgaande van de veronderstelling dat deze
boeken door iedereen als romans beschouwd worden. En al is dit praktisch ook wel
een prettige methode, theoretisch is het niet verantwoord. Mag men - om binnen
het Nederlandse taalgebied te blijven - voor een uiteenzetting over de structuur van
de roman ter adstructie Marnix Gijsens Joachim van Babylon, diens De kat in de
boom, of De grote zaal van Jacoba van Velde gebruiken? Velen zullen het beamen,
anderen het misschien ontkennen, omdat zij in deze verhalen eerder novellen zien.
Men kan natuurlijk trachten deze controverse te ontwijken door boeken te kiezen,
die toch wel door iedereen als romans beschouwd zullen worden. Hiermee is het
probleem echter alleen onduidelijker geworden, niet verdwenen. Principieel wordt
het bij ieder nieuw voorbeeld opnieuw gesteld. Kiest men daarentegen slechts één
boek als uitgangspunt, dan wordt men ook maar één maal met het probleem
geconfronteerd. Tot welk genre het eigenlijk behoort doet dan niet ter zake, omdat
het gevondene slechts geldt voor dit ene boek. Eerst op grond van een hele reeks
analyses van telkens een ander boek zou men kunnen besluiten, welke werken tot
een genre te verenigen zijn, en dus ook welke kenmerken deze genres
onderscheidenlijk bezitten. We zullen in het vervolg er dan ook niet van uitgaan, dat
we met een roman te maken hebben; we laten dat in het midden. Het is ons
voldoende over een ‘(gedrukt) verhaal’ te spreken.
Wanneer we zo nu en dan toch andere verhalen dan Van Oude

1

R. Petsch, o.c.p. 112 resp. 128 vg.
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Mensen bij het onderzoek betrekken, gebeurt dit omdat bepaalde aspecten daarin
duidelijker aan de dag treden; we zullen echter niet verzuimen, onmiddellijk weer
tot ons eigenlijke onderwerp, Van Oude Mensen, terug te keren om het bedoelde
aspect daarin nader te bepalen. Hetzelfde geldt voor de verschillende theorieën die
over de structuur van ‘de’ roman zijn opgesteld. Voorzover ze voor ons verhaal van
belang zijn, zullen we niet aarzelen er gebruik van te maken. Kortom, bij ons
onderzoek zullen we zowel deductief als inductief te werk gaan.
Dat we ons in feite tot één verhaal beperken neemt niet weg, dat het ons
uiteindelijk om de bepaling van het genre begonnen is. Het gaat om de
structuur-aspecten van Van Oude Mensen, d.w.z. om het geheel van die kenmerken,
dank zij welke dit verhaal met andere tot een bepaalde groep, die men ‘roman’
noemt, verenigd mag worden. Indien het behoren tot een genre bepaalde kenmerken
meebrengt, moeten deze kenmerken in ieder exemplaar van het genre te vinden
zijn. Zij zijn daarin aanwezig op een wijze die slechts aan dat ene exemplaar eigen
is. Ieder verhaal bezit een eigen compositie, d.w.z. in ieder exemplaar zijn de
structuuraspecten op een bepaalde, slechts aan dat ene exemplaar eigen wijze
verwezenlijkt. Zoals alle bomen de structuuraspecten stam, tak, twijg, blad en wortel
bezitten, maar deze kenmerken bij geen twee boomsoorten op gelijke wijze aanwezig
zijn, zo bezitten ook alle romanverhalen structuurkenmerken, die in iedere roman
1
geleid hebben tot een bepaalde compositie . Het onmiddellijke doel van deze studie
nu is, in de unieke compositie van Van Oude Mensen de algemene
structuurkenmerken te vinden en voor zover mogelijk hun verhouding te bepalen.
Het uitgangspunt van het onderzoek zelf is zo beperkt mogelijk gehouden. Een
verhaal bestaat eigenlijk pas, wanneer het gelezen wordt. Ongelezen is het niet
meer dan een boek. Dit boek bezit de eigenschap, doordat het gelezen wordt een
verhaal prijs te geven. Hoe het verhaal er is voordat het boek wordt gelezen, is een
vraag die ik niet waag te beantwoorden. Hoe men hierover ook denken moge, zeker
is, dat men van dit verhaal slechts iets te weten kan komen en er iets van kan zeggen
door het te lezen. Dit wil zeggen: door het lezen ontstaat de vertelde geschiedenis
pas werkelijk, en telkens opnieuw. Wie over een bepaald verhaal spreekt, spreekt
erover als over een gelezen verhaal.
De gemiddelde lezer leest bovendien om het verhaal. Dit geldt in

1

C.f. M.C. van den Toorn, Zum Struktur der Saga, Arkiv för Nordisk Filologi, 73, p. 142.
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de grond van de zaak ook voor de literatuuronderzoeker. Deze immers begint met
het verhaal te lezen, tijdens zijn onderzoek herleest hij het telkens opnieuw, om na
afloop voor de zoveelste maal tot het werk terug te keren en het te lezen zoals hij
meent dat het nu gelezen moet worden. Lezen is het begin, midden en einde van
alle literatuuronderzoek.
Het ligt dan ook voor de hand, dat een verslag van zulk een onderzoek bij dit
lezen begint. Dit wil hier dus zeggen, bij het verhaal zoals dit voor het geestesoog
van de lezer leeft.
Met de auteur heeft de lezer-onderzoeker daarbij niet veel te maken. Hem is in
eerste en laatste instantie alleen het verhaal gegeven. Ongetwijfeld is de auteur op
de een of andere wijze in het verhaal aanwezig; het boek kan immers vaak bij lezing
direct herkend worden als het werk van een bepaalde auteur. Aan de
structuuraspecten van het verhaal echter heeft de auteur part noch deel, slechts in
de wijze waarop van deze structuuraspecten gebruik is gemaakt herkent de lezer
zijn hand. Wanneer het de lezer-onderzoeker om de structuur is te doen, is het dus
zelfs zijn taak de auteur uit het werk te elimineren. We zullen in deze studie dan
ook telkens weer op de auteur stuiten, maar hem slechts in zoverre in het onderzoek
betrekken als noodzakelijk is voor de ontdekking der structuuraspecten.
Ook de inhoud van het verhaal, voor zover daarvan gesproken kan worden met
voorbijgaan van de vorm, zal niet in het onderzoek worden betrokken. Om de
linguistische terminologie te gebruiken: het gaat om de structuur en niet om de
semantiek. Ook in dit opzicht geldt natuurlijk, dat de ‘inhoud’ en de ‘vorm’ op elkaar
betrokken zijn. Zoekend naar de vormaspecten zullen we, uitgaande van de inhoud,
deze laatste gebruiken voorzover zij voor het doel relevant is. We zullen echter niet
systematisch nagaan, in hoeverre, omgekeerd, de inhoud door de vorm bepaald is.
Het is om praktische redenen noodzakelijk, het onderwerp van deze studie beperkt
te houden.
Het verhaal en de lezer zijn dus onze uitgangspunten. We beginnen het onderzoek
bij het verhaal, en nemen de lezer als ‘gegeven’ aan. In de loop van deze studie zal
ook de lezer nader beschouwd worden, echter zonder dat wij ons op het gebied van
de psychologie zullen wagen. De lezer is hier een literair gegeven. Slechts het
onderzoek kan ons leren, in hoeverre wij deze lezer als zodanig kunnen gebruiken.
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I Sujet
In eerste instantie doet het gelezene zich aan de lezer voor als een reeks
gebeurtenissen, waaraan hij min of meer deel heeft, die hij als meelevend
toeschouwer bijwoont. Hoe is deze reeks van gebeurtenissen nader te bepalen?
Welke overeenkomst, welk verschil bestaat er bijv. met dezelfde reeks in de
werkelijkheid?
Kiezen we een of andere situatie: iemand wacht op een brief. De lezer van dit
‘verhaal’ is ‘in de werkelijkheid’ te vergelijken met een toeschouwer die in dezelfde
kamer aanwezig is als degene die zo verlangend zit te wachten. De overeenkomst
is vooral negatief. Noch de toeschouwer, noch de lezer zal het verloop van de
handeling in al haar fijne gevoelsschakeringen geheel in eigen woorden kunnen
weergeven zó, dat een derde persoon precies dezelfde ervaring zal ondergaan. De
opeenvolging der feiten wordt door de toeschouwer als een ononderbroken stroom
ervaren; het causale en finale verband tussen de deel-handelingen is hem direct
duidelijk; het karakter van degeen die de brief wacht en het belang dat deze daaraan
hecht, ja de atmosfeer van wachten die in de kamer hangt en die de totale
gebeurtenis ‘kleur’ verleent, het zijn allemaal elementen van belang voor de
toeschouwer; nooit zal hij die elementen zo als hij ze ervaart, in hun directheid, hun
vanzelfsprekendheid, hun samenhang, hun waarde voor de situatie naderhand
kunnen meedelen. Zijn mededeling zal slechts het karakter van een ruwe schets
dragen.
Dit geldt eveneens voor de lezer ten aanzien van hetgeen hij leest. Hier zijn het
de woorden en woordgroepen in hun nauwkeurig overwogen ‘zins’-verband, met
hun klankkleur en gevoelswaarde, die de oorzaak van de ervaring zijn. Wanneer
we aannemen dat die woorden door een groot auteur geschreven zijn, zodat levende
figuren voor het geestesoog van de lezer oprijzen, optredende in een dwingend
verband van handelingen en gebeurtenissen, dan is ook deze ervaring niet
mededeelbaar in de hier bedoelde zin. De reeks van gebeurtenissen zou bij
weergeving haar karakter van directheid en onontkoombaarheid verliezen. Het
resultaat zou slechts een parafrase van de oorspronkelijke tekst zijn, wel herkenbaar
voor onze derde persoon als hij op zijn beurt de tekst leest, maar zonder het
merkteken van echt-
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heid en precisie van toets dat de oorspronkelijke tekst in de ervaring draagt.
In dit verband zijn ook verschilpunten op te noemen, het verschil bijv. in de wijze
waarop en de omstandigheden waaronder de ervaring in de lezer en in de
toeschouwer teweeg wordt gebracht. Dit valt echter buiten het bestek van deze
studie. Wel wil ik wijzen op een ander verschil. Noch de scène uit de werkelijkheid,
noch de scène uit het verhaal moge in andere vorm weer te geven zijn, alleen de
laatste is herhaalbaar. Wanneer de reeks van werkelijke gebeurtenissen tot een
einde is gekomen, wanneer de brief inderdaad ontvangen is, zal deze reeks zich
geen enkele maal meer precies zo voordoen. In gewijzigde vorm, in een andere
‘aankleding’, met andere personen of hoe dan ook moge de geschiedenis ‘zich
herhalen’, in letterlijk dezelfde vorm is dat niet mogelijk. Het tegendeel is waar voor
de scène uit een verhaal. Iedere keer dat een lezer haar leest, herhaalt zij zich in
nauwkeurig dezelfde vorm als de eerste keer.
Men zou kunnen denken, dat de scène uit de werkelijkheid door toneelspel weer
tot ‘leven’ komt. Daarmee is echter een element van kunstmatigheid binnengeslopen,
dat nooit geheel weg te werken is. Bij goed toneelspel, door ervaren vaklieden in
de gunstige zin van het woord, is die kunstmatigheid zelfs zo groot mogelijk; niets
wordt aan het toeval overgelaten. De toeschouwer ontvangt, juist daardoor, een
indruk van echtheid, maar hij wéét dat deze echtheid slechts schijn is: Deze spanning
tussen echtheid en schijn draagt wezenlijk bij tot het welslagen van de opvoering,
een spanning die in de werkelijkheid ontbreekt.
Ook wanneer de scène op een filmstrook zon zijn vastgelegd, zou men nog niet
van nauwkeurige herhaling kunnen spreken. De toeschouwer bevindt zich dan in
de positie van de lezer, die slechts met de ogen contact heeft met hetgeen er
voorvalt. Er is sprake van een ander soort van toeschouwer, en daarmee zal ook
de aard, de voorstellingswijze van de reeks gebeurtenissen moeten veranderen,
wil het effect even intens zijn. Aan zekere eisen van tempo, gezichtshoek, belichting
zal voldaan moeten worden, wil de toeschouwer hetgeen er gebeurt juist zo beleven
als wanneer hij erbij tegenwoordig was geweest. Ook in dit geval zal de
kunstmatigheid van het resultaat tot de essentialia behoren.
De opmerking dat het gedrukte verhaal herhaalbaar is in tegenstelling tot een
reeks van gebeurtenissen in de werkelijkheid, is van grote betekenis.
Herhaalbaarheid stempelt het tot iets anders dan die werkelijkheid. Men zou
misschien kunnen zeggen, dat de reeks ge-
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beurtenissen die de lezer als een verhaal ziet, in vergelijking met de reeks in de
werkelijkheid een extra eigenschap bezit.
Over deze extra eigenschap is veel op te merken. Voorlopig interesseert ons
alleen het feit, dat herhaalbaarheid als gevolg van deze eigenschap een bepaalde
omvang impliceert. De reeks van gebeurtenissen in een verhaal vertoont duidelijk
een begin en een slot. Van de reeks in de werkelijkheid is het vrijwel onmogelijk het
begin en het einde nauwkeurig vast te stellen. De grenzen met het voorgaande en
met hetgeen volgt zijn vloeiend. Ook de auteur kan dit ervaren ten aanzien van zijn
stof, bijv. wanneer hij een bepaalde periode uit het leven van zijn held wil behandelen.
De vraag waar en hoe te beginnen en, vooral, te eindigen kan hem voor grote
1
problemen stellen . Voor ons is dit echter van geen belang. Als het boek verschijnt,
is de beslissing gevallen. Het verhaal heeft dan zijn begin en einde gekregen. Het
is een opzichzelfstaand geheel geworden.
Tot voorwerp van onze beschouwingen hebben we dus een niet weer te geven,
principieel herhaalbaar geheel van in gedrukte vorm aangeboden gegevens gekozen,
nl. Van Oude Mensen, de Dingen die Voorbijgaan. Nu doet zich echter meteen een
methodologische moeilijkheid voor. De verslaggever van een onderzoek als dit kan
niet beginnen met de inhoud van het verhaal in het kort na te vertellen; de ‘fabel’ is
immers niet hetgeen hij las; dààrvan zal hij de structuuraspecten niet willen belichten.
Doet hij dan beter de inhoud maar als bekend te veronderstellen en in zijn publikatie
telkens naar het boek zelf te verwijzen? Dit zou weliswaar juister zijn, het bevordert
echter de leesbaarheid, de overzichtelijkheid van zijn werk niet.
Hier wordt een tussenweg bewandeld. Het verhaal zoals het zich bij het lezen
ontwikkelt, is en blijft het eigenlijk gegeven. Dit gegeven noem ik, in navolging van
B. Tomăshevskij, het sujet. De fabel zou beginnen met het voorspel, de moord op
Dercksz door de oudste Ottilie en Takma. In het boek echter komt de lezer zeer
2
geleidelijk achter de feiten. Pas op pag. 68-72 wordt hem deze gebeurtenis uit het
verre verleden voor het eerst en als een vaststaand feit, zij het niet ten volle,
meegedeeld. Het sujet ontwikkelt zich dus anders dan de

1

2

C.f. E.M. Forster, Aspects of the Novel, p. 91-92; S. Vestdijk, Het Pernicieuze Slot, in: Lier
en Lancet, Rotterdam 1939, p. 126-144; S. Dresden, Bezonken Avonturen, Amsterdam 1949,
p. 112-113; dez., Over het Lezen van Romans, in: Weekblad van het ‘Genootschap’ van
Leraren, 50, no. 5, p. 100.
De paginering is die van deel VI van het Verzameld Werk van Louis Couperus,
Amsterdam-Antwerpen 1952.
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fabel. ‘De zich met elkaar verbindende motieven vormen het thematisch verband
van het werk. Uit dit gezichtspunt is de fabel het geheel van motieven in hun logische,
causaal-temporele samenhang, het sujet het geheel van diezelfde motieven in juist
die opeenvolging en dat verband, waarin zij in het werk gegeven zijn,’ zegt
1
Tomăshevskij .
Van dit sujet nu wordt hier een recapitulatie gegeven; van alle hoofdstukken
worden de paragrafen vermeld, waarin ze verdeeld kunnen worden, de scènes,
monologen, samenvattingen, karakteristieken, die samen het hoofdstuk vormen.
Aan deze onderverdeling in paragrafen ligt geen theorie ten grondslag, die het
bestaansrecht van juist deze paragrafen proclameert en de kenmerken van de soort
vaststelt. Een andere verdeling lijkt mij dan ook zeer wel mogelijk. Zo zal men
misschien het accent op bepaalde passages anders willen leggen, een verdeling
in onderparagrafen willen voorstellen, of enkele scènes, die hier onderscheiden
worden, te zamen willen voegen. De vrijheid is hier immers groter dan bij de
beschrijving van een toneelstuk. W.A.P. Smit bijv. zou zijn recapitulatie van ieder
van Vondels drama's niet veel anders hebben kunnen geven dan hij deed in zijn
2
Van Pascha tot Noah. De indeling in scènes wordt daar grotendeels bepaald door
het opkomen en afgaan van de dramatis personae. Van wat men tussenpassages
zou kunnen noemen, lange beschrijvingen en beschouwingen van de verteller, heeft
de toneelonderzoeker geen last, zo min als van veelvuldige verschuivingen in ruimte
en tijd binnen het bestek van één bedrijf, waarmee de verhaalbeschouwer in zijn
hoofdstukken geconfronteerd wordt. De hier volgende recapitulatie geeft dan ook
slechts een, min of meer willekeurig, schematisch overzicht, alleen bedoeld voor
wie het boek reeds gelezen heeft. Met deze restrictie is het een middel ter oriëntering
bij de beschouwingen die volgen.

1

2

6

B. Tomăshevskij, Teorija Literatury, Moskou 1931 , p. 137. Dr. A.G.F. van Holk heeft de
passage, waaruit het citaat gekozen werd, welwillend voor mij vertaald. Zie ook F.C. Driessen,
Gogol' als Novellist, Baarn 1955, p. 228, noot 77.
R. Petsch spreekt van ‘die stoffliche Organisation der Ereignisse’, waarmee hij Thomăshevskij's
opvatting van ‘sujet’ m.i. zeer nabij komt. - R. Petsch, Motiv, Formel, Stoff, in: Deutsche
Literaturwissenschaft, Aufsätze zur Begründung der Methode, Berlin 1940, p. 148.
W.A.P. Smit, Van Pascha tot Noah, Zwolle 1956, 1959.

W. Blok, Verhaal en lezer

16
1

Eerste deel

I pag. 7-24. Gesprek tussen Charles Pauws (Lot) en zijn moeder Ottilie Steyn de
Weert-Dercksz. Uit dit gesprek blijkt, dat Ottilie met Steyn niet gelukkig getrouwd
is; verder het onzekere karakter van Lot, die trouwen gaat met Elly Takma, maar
niet begrijpt hoe hij tot dit besluit is gekomen; ook het karakter van Ottilie wordt
duidelijk. Lot vertrekt naar Elly.
Ottilie blijft alleen; in haar overpeinzingen wordt een catalogus van de familie
gegeven; is zij Takma's dochter?
Steyn komt binnen; zijn karakter en voorgeschiedenis; kort gesprek, waaruit hun
doodgelopen verhouding blijkt; hij gaat naar zijn kamer.
Ottilie overdenkt haar verleden met Steyn. Zij gaat naar bed; heeft uit jaloezie
een scène met Steyn, als zij hem hoort uitgaan, maar wordt door Lot gekalmeerd.
II pag. 25-32. Karakter van Elly Takma. Zij heeft een kort gesprek met tante Adèle
over haar toekomst. Gaat naar haar grootvader. Karakter van Takma. Hun gesprek
over het aanstaande huwelijk van Elly met Lot, over mogelijk samenwonen met
Ottilie, over Ottilie zelf. Als Elly weggegaan is, gaat Takma verder met brieven
verscheuren.
III pag. 33-41. Takma begeeft zich naar oma Ottilie; wordt door de dienstbode Anna
binnengelaten. Gesprek tussen Ottilie en Takma. Oma Ottilies uiterlijk, haar karakter
van oude vrouw. Het gesprek handelt over hun (!) kind Ottilie, over de schim (van
Dercksz), hun boete en angst, over de vroegere baboe Ma Boeten, en over het
huwelijk van Lot en Elly als bloedschande, zij erven de straf.
IV pag. 42-49. De oudste zoon, Anton Dercksz komt op bezoek. Zijn karakter. De
bezoekverdeling. Antons uiterlijk. Lot en Elly komen op bezoek. Gesprek over hun
a.s. huwelijk. Beneden zitten Ottilie en Roelofsz. Diens persoon wordt beschreven.
Als Anton, Lot en Elly weg zijn, gaan zij naar boven.
V pag. 50-54. Het karakter van Stefanie, de oudste dochter. Lot en Elly bezoeken
haar. Het gesprek gaat over de familie (catalogus).
VI pag. 55-60. Lot en Elly gaan vervolgens naar de duinen. Zij spreken over Lots
angst voor de ouderdom, over zijn kunst. Zij besluiten na

1

De cursivering van een naam geeft aan, dat dit de eerste keer is dat deze persoon in het
verhaal optreedt.

W. Blok, Verhaal en lezer

17
hun huwelijk naar het zuiden te reizen, naar tante Therèse in Parijs, naar Lots zuster
Ottilie vooral, in Nice, en naar Italië.
VII pag. 61-73. Het karakter van de tweede zoon, Harold, en diens dochter Ina
d'Herbourg. De d'Herbourgs worden beschreven, ook hun kinderen, de Van Wely's.
Na tafel handelt het gesprek over de financiën van Lot en Elly en anderen. Harold
gaat naar zijn kantoor; denkt over het verleden, ‘het Ding’. Flash-back: de moord.
Ina komt hem storen.
VIII pag. 74-85. Hooglopende scène tussen mama Ottilie en Steyn over geld dat
Ottilie aan haar zoon uit haar tweede huwelijk, Hugh, wil sturen. Lot tracht haar te
kalmeren. Ottilie gaat heen, naar de bank, om toch het geld te halen. Gesprek tussen
Lot en Steyn; Lot raadt hem aan zijn eigen weg te zoeken.
Op zijn kamer denkt Lot er verder over na: eigenlijk kent de gehele familie
ongelukkige huwelijken (catalogus). Het blijkt, dat Lot van de moord niets weet. Zijn
gedachten gaan verder over zijn eigen huwelijk (waarom doet hij het?), en over zijn
angst om oud te worden. Hij krijgt er een fysieke inzinking van. Zijn moeder komt
hem troosten. Het geld heeft zij verstuurd.
IX pag. 86-91. Gesprek tussen mama Ottilie en Takma in de benedenkamer bij oma
Ottilie: over het huwelijk van Lot en Elly - waarbij Takma denkt dat Ottilie pas 40 is;
Ottilie vraagt Takma ƒ 300,- te leen. Onder het gesprek valt hij, rechtop zittend, in
slaap.
X pag. 92-96. Harold komt zijn moeder bezoeken. Onderwijl moet hij steeds aan de
moord denken.
XI pag. 97-103. Roeloefsz komt, maar blijft nog beneden. Plagerijtjes tussen hem
en de inmiddels weer wakker geworden Takma. Ottilie gaat met Takma naar boven,
gevolgd door Lot en Elly. Het bezoek wordt geheel van Lot uit gezien. Hij vraagt
zich af of Elly zijn nicht is. Dan vertrekken zij, behalve Takma.
Roelofsz voegt zich bij de twee oudjes. Ottilie meent telkens buiten iets te zien
bewegen. Zij spreken over mama Ottilie. Takma begint over de moord, maar de
twee anderen willen er niet over spreken. Takma is kennelijk het senielst. De rol die
Roelofsz bij het drama gespeeld heeft, wordt duidelijk.
XII pag. 104-113. De huwelijksreis van Lot en Elly. Bezoek aan vader Pauws in
Brussel. De lezer wordt bekend met het huwelijksleven
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dat Pauws met Ottilie leidde. De familie Dercksz blijkt steeds enigermate geschuwd
geweest te zijn. Meer gegevens over de moord, en over Ottilie jr.
XIII pag. 114-123. Vervolg van de huwelijksreis: Parijs. Lot spreekt met Elly over
zijn angst om oud en vuil te worden. Ontmoeting met Theo van der Staff, de zoon
van Therèse. Samen gaan ze Therèse opzoeken, die in een klooster verblijf houdt.
Het gesprek handelt over boetedoening. Het blijkt de lezer, dat Therèse van de
moord afweet ten gevolge van een ziekte van oma Ottilie, waarin deze in ijlkoortsen
alles bekend heeft.
XIV pag. 124-128. In de nachttrein Parijs-Marseille: Elly's gedachten over Lot worden
weergegeven, over de familie, haarzelf, de tegenstrijdigheden in haar leven, haar
verleden. Vervolgens Lots gedachten over zichzelf en Elly, over zijn plannen.
XV pag. 129-137. Zij logeren in Nice. Ottilie jr. bezoekt hen. Gesprek over haar en
over wat haar dreef tot een vrij huwelijk. Lot en Elly beginnen hun geluk te beseffen.
XVI pag. 138-143. Bezoek van Lot en Elly aan Aldo en Ottilie jr. De heerlijkheid,
blijheid en overdaad van het leven in het zuiden wordt beschreven als tegenstelling
met het leven in het noorden. Hier kan Lot rust vinden voor zijn angst.

Tweede deel.
I pag. 145-151. Stefanie haalt Anton af voor een bezoek aan de Van Wely's, hun
petekinderen. Anton wordt in zijn ‘cerebraal onanisme’ getekend. Stefanie neust
nieuwsgierig in zijnboekenkast, wordt daarbij door Anton betrapt.
II pag. 152-163. Het bezoek aan de Van Wely's, waarbij Antons zinnelijkheid uitkomt.
De Van Wely's zijn vies van hem, maar dulden hem om zijn geld. Vooral Ina heeft
het daarop voorzien. Het gesprek gaat over Antons broer Daan en diens vrouw
Floor. Allen begeven zich naar Daan en Floor. Floor blijkt niet te weten, waarom zij
naar Holland zijn overgekomen. Ina luistert een gedeelte van het gesprek tussen
Harold en Daan af. Daan blijkt van de moord te weten, hij wordt erom in Indië
gechanteerd. Het wordt aan Ina niet geheel duidelijk. Als men haar bemerkt, weet
zij toch achterdocht te voor-
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komen. Van nu af is zij uiterst nieuwsgierig naar het verleden; zij denkt aanvankelijk
dat het om geld gaat.
Ina spreekt erover met haar man; allerlei gissingen worden gemaakt.
III pag. 164-171. Ina wordt gekweld door nieuwsgierigheid. Het tafelgesprek loopt,
nogal uit de hoogte, over de familie. Ina zoekt Harold op. Diens zelfgesprek over
de moord. Ina probeert achter zijn geheim te komen, maar tevergeefs. Harold blijft
weer alleen achter, vervolgd door zijn herinnering.
IV pag. 172-176. De volgende dag gaat Ina naar het huis van oma Ottilie, om aan
haar nieuwsgierigheid te voldoen. Zij spreekt met Stefanie, maar deze wil niet loslaten
wat zij weet, omdat het iets betreft dat niet is zoals het behoort. Stefanie heeft alleen
vermoedens, maar durft, dus wil niet zoeken.
V pag. 177-189. Stefanie gaat naar boven. Beneden spreekt Ina met Floor en
Roelofsz. Zij komt niet meer te weten, dan dat Roelofsz op de hoogte is. Zij begeleidt
vervolgens Takma terug naar diens woning, maar durft hem om zijn ouderdom niets
te vragen.
Ondertussen heeft Daan een gesprek met Roelofsz. Hij deelt hem mee, dat hij
nu ook van alles afweet. Enkele finesses worden hierdoor aan het verhaal
toegevoegd. Boven ziet oma Ottilie weer de schim van de vermoorde.
VI pag. 190-203. Adèle ontvangt een brief van Lot en Elly uit Florence. Mama Ottilie
bevindt zich dan in Engeland bij haar kinderen uit haar tweede huwelijk. Adèle
begeeft zich naar Takma om hem de brief voor te lezen, maar deze slaapt, naast
een mand vol papiersnippers. Na een tijdje dringt het tot Adèle door, dat hij dood
is.
Steyn helpt alles te regelen, is executeur-testamentair. Hij gaat eerst naar Harold,
die met het oog op de erfenis beaamt, dat Ottilie Takma's dochter is. Zij besluiten
over de dood van Takma nog niets aan oma Ottilie te zeggen. Steyn waarschuwt
ook Ina, die uiterst nieuwsgierig is naar de erfenis en de erven.
Het kantoor van Takma wordt door Adèle schoongemaakt. Daarbij ontdekt ze de
brief die Takma juist aan het verscheuren was, toen de dood hem overviel. Ze leest
hem en komt zodoende achter het geheim; ze denkt de enige te zijn die ervan weet.
VII pag. 204-210. Ottilie komt uit Engeland terug, met Hugh, die weten wil hoeveel
zijn moeder erft. Haar verhouding tot hem is sterk
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erotisch getint. Zij brengt een bezoek aan de dode. Roelofsz is door dit overlijden
geheel van zijn stuk.
Ottilie maakt een geweldige ruzie met Steyn, als deze ontdekt heeft, dat ze telkens
geld heeft gekregen van Takma. Zij haat hem diep.
VIII pag. 211-215. Lot en Elly komen een dag na de begrafenis terug uit Italië. Er is
een barst in hun geluk gekomen.
Adèle deelt haar ontdekking mee aan Steyn; zij denken de enigen te zijn, die
weten.
IX pag. 216-226. Bezoek van Ina, Lili en de baby's aan oma Ottilie. Daarna blijft Ina,
om haar nieuwsgierigheid te kunnen bevredigen, nog wat in de benedenkamer. Zij
praat met Anna, maar deze weet niets. Stefanie brengt het bericht, dat Therèse zal
overkomen; over het verleden wil zij tegenover Ina niets loslaten.
Daan komt vertellen, dat Roelofsz overleden is. Ook hij wil niets over vroeger
meedelen.
Als Harold binnenkomt, wordt hij van alles op de hoogte gebracht. Anton arriveert.
Niemand wil oma Otillie Roelofsz' dood meedelen, ieder om eigen redenen. Ina
probeert van Anton iets te weten te komen; door haar vragen meent hij zich iets te
herinneren, maar wil niets loslaten.
X pag. 227-233. Ottilie en Adèle komen. Daarna ook Steyn, die met Ottilie ruziet,
omdat Hugh in Den Haag is zonder dat ze het hem heeft gezegd. Bijna de gehele
familie is aanwezig. ‘Het Ding’ gaat langs. Velen weten en ieder denkt de enige te
zijn, die weet. Alleen Ottilie weet en raadt niets, zij is daarvoor te egocentrisch.
Ottilie gaat haar moeder van Roelofsz' dood op de hoogte brengen. Oma Ottilie
begrijpt dan, dat ook Takma overleden is. De schim van Takma verschijnt haar.
XI pag. 234-248. Lot en Elly zijn samen op Elly's oude meisjeskamer. Zij zijn minder
gelukkig dan eerst: Lot kan niet zijn zoals Elly het van hem verlangt; hij is te indolent,
zij te actief. Zij houden wel van elkaar, maar meer ‘intellectueel’ dan zinnelijk. Elly
geeft toe: Lot zal doorgaan met ‘klein’ werk te leveren.
Ze gaan naar hun grootmoeder, die sinds zij van het overlijden van haar twee
oude vrienden heeft gehoord, het bed moet houden. Therèse is gekomen en bidt
voortdurend. Zij praten met Anna en Steyn, o.a. over Hugh. Steyn deelt hun mee,
dat hij van tafel en bed wil scheiden; Hugh zal bij mama Ottilie blijven. Lot moet
ervan huilen. Als Ottilie
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en Hugh komen, maakt Steyn dat hij wegkomt. De huilende Lot wordt met zijn
stiefbroer geconfronteerd. Anna komt zeggen, dat oma Ottilie stervende is. Allen
haasten zich naar boven, behalve Hugh.
XII pag. 249-250. Harold, Daan, Floor, Stefanie, Anton, Ina, d'Herbourg, de Van
Wely's en Adèle komen. Oma Ottilie sterft. Harold valt flauw.
XIII pag. 251-263. Lot is ziek geworden, bronchitis en influenza, maar de
voornaamste oorzaak is psychisch. Elly is van hem heengegaan, om bij het Rode
Kruis in de oorlog in Moekden te dienen. Zijn moeder verzorgt hem. Lot vraagt Hugh
goed en lief voor zijn moeder te zijn.
Pauws komt zien, hoe het met zijn zoon gaat; zijn gedachten over de huwelijken
van hem en zijn kinderen. De kapper komt Lot wat opknappen. Lot vertelt Pauws
van Elly's vertrek; maar deze kan hun verhouding zoals die nu geworden is, niet
begrijpen.
Als hij Lot verlaat, voelt hij aanvechting naar mama Ottilie te gaan, van wie hij
nog steeds houdt; hij laat het echter na.
XIV pag. 264-269. Lot woont, alleen, in Napels. Pauws heeft hem tot nu toe
gezelschap gehouden, maar is weer naar Brussel teruggekeerd.
Zojuist heeft Steyn hem opgezocht en alles over de verhouding tussen oma Ottilie
en Takma en de gevolgen daarvan verteld.
Lot voelt weer zijn angst om oud te worden. Hij denkt aan Elly, aan haar
doelbewustheid, aan zijn eigen eenzaamheid.
Hij denkt aan zijn moeder, haar laatste brief, haar onzekere toekomst, haar
jaloezie, die zich nu op Hugh concentreert.
Hij denkt aan zijn toekomst met Elly, aan zijn werk, klein werk, aan zijn kleine
genietingen. En hij buigt zich weer over zijn papieren.
‘Het sujet is het geheel van motieven in juist die opeenvolging en dat verband, waarin
zij in het werk gegeven zijn’, luidde een hierboven aangehaald citaat van
Tomăshevskij. Deze opeenvolging en dit verband nu staan uitgedrukt in een bepaalde
schrijftrant. Onder schrijftrant wordt hier verstaan het geheel der kenmerken van
het taalgebruik in het verhaal, voor zover deze slechts van betekenis zijn binnen de
zin. Als voorbeeld noem ik de zo vaak voorkomende inversie; de duidelijk aan de
dag tredende voorkeur voor aan het Frans ontleende woorden, bijv. ‘cauchemar’,
1
‘niëren’, ‘radoteren’ ; neolo-
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1

gismen, zoals ‘het weg-ge verleden’, ‘opdriftigen’, ‘metaalkleuren’ . Deze vormen
van taalgebruik zijn geen elementen in de structuur of de compositie van het werk;
zij maken slechts deel uit van de constructie van een zin. Gezamenlijk verlenen zij
het verhaal een zeker karakter, dat hier als ‘schrijftrant’ wordt aangeduid.
Niet hiertoe behoren vormen van taalgebruik die van belang zijn voor de structuur
2
of de compositie. De betekenis van de hoofdletters in bijv. ‘het Ding’ en ‘Angst voor
3
de Ouderdom’ , of van woorden als ‘jong’, ‘oud’, ‘kind’, of van de herhaling van
4
bepaalde woorden en zinsneden , gaat uit boven het belang der eerder genoemde
taalkenmerken.
De schrijftrant nu van Van Oude Mensen zal in deze studie niet onderzocht worden.
5
Het zou te ver voeren . Het verhaal, zoals het voor ons ligt, het geheel van de
motieven in juist die opeenvolging en dat verband, waarin zij in het werk gegeven
zijn, en dat uitgedrukt in juist die schrijftrant, waarin het aangeboden wordt, is ons
sujet. Wij baseren ons bij het onderzoek op dit gegeven taalgeheel en richten
vooreerst onze aandacht op het stelsel van motieven.

1
2
3
4
5

Resp. p. 19, 129, 129.
P. 94.
P. 266.
C.f. p. 50-51 en 53 van deze studie.
Zie hiervoor M.C. van den Toorn, Enige Stijlverschijnselen bij Louis Couperus, De Nieuwe
Taalgids 51, 1958, p. 312-322; K. Reynders, Couperus Verkennen: Barbarismen en
Impressionisme, De Nieuwe Taalgids 53, 1960, p. 10-20.
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II Motieven
We hebben hier een verhaal over mensen in hun onderlinge verhoudingen, hun
botsingen, hun moeilijkheden. Door en in hun ontmoetingen en hun alleenspraken
ontwikkelt zich het verhaal. De loop der gebeurtenissen wordt ons verteld aan de
hand van deze ontmoetingen. Het is een min of meer samenhangend geheel van
een groot aantal gebeurtenissen, feitjes, gedachten en opmerkingen.
Het is onze bedoeling deze samenhang nader te bepalen. Wij willen dit om te
beginnen vanuit de inhoud doen. Dit wil niet zeggen: door een levensbeschouwlijke
of opnieuw-verhalende parafrase te geven. Dat zou ons eerder van het sujet afleiden,
dan ernaartoe! Het sujet is immers het verhaal in zijn gegeven vorm. Wij moeten
daarom de inhoud onderzoeken met het oog op die vorm, in zijn eenheid met die
vorm. Anders gezegd: wij moeten de inhoud als gevormd verhaal analyseren. Welke
vormaspecten biedt ons de inhoud? Om deze vraag te beantwoorden, stellen wij
eerst de vraag: hoe komt in eerste instantie in een tekst samenhang tot stand?
Alleen al het feit dat twee zinnen onmiddellijk op elkaar volgen, maakt dat de lezer
verband legt. Dit verband leggen is voor een groot deel de kunst van het lezen.
Nemen we het begin van Van Oude Mensen:
‘De diepe basstem van Steyn klonk in de vestibule.
- Kom Jack, kom hond, kom je mee met de baas! Kom je mee!?
De blijde blaf van de terrier galmde op, en néer over de trap stormde zijn
uitbundige vaart, als struikelde hij over zijn eigen poten.
- O, die stem van Steyn! siste mama Ottilie tussen haar tanden, en zij
sloeg driftig bladen om van haar boek.
Charles Pauws zag haar rustig aan, met zijn glimlachje, zijn lach om
mama.’
Omdat de tweede zin direct op de eerste volgt, weet de lezer, dat het Steyn is die
in de tweede zin spreekt. Het is niet nodig, dat ze door een ‘Hij zei’ of ‘Hij riep’
worden verbonden. Vervolgens wordt de actie van de hond beschreven; de lezer
legt verband: hij weet dat het een re-actie is, een antwoord, want deze zin volgt
direct op de roep van Steyn. In de daarop volgende woorden van Ottilie komt de
naam Steyn voor, op zichzelf al voldoende om verband te leggen; maar ook het feit
dat deze zin op de vorige volgt, brengt dit verband tot stand.
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Nu is de inhoud van deze laatste zin in zijn geheel dusdanig, dat aan het feitenrelaas
van de eerste drie zinnen iets méér dan het nieuwe feit van de opmerking van Ottilie
wordt toegevoegd. De woorden van Ottilie zijn een uitroep, tegen niemand speciaal
gericht, ze sist ze bovendien tussen haar tanden, slaat willekeurig wat bladen om
van haar boek, is driftig. Anders dan de reactie van de hond - de lezer registreert
daar slechts een gevolg van Steyns roepen, nauwelijks iets dat een bepaald verleden,
een zekere verhouding tussen het dier en zijn baas genoemd kan worden - doet
Ottilies reactie meteen een hele geschiedenis, althans een moeilijke verhouding
tussen deze man en deze vrouw vermoeden; er is hier wèl sprake van een verleden,
de lezer grijpt terug in de tijd. M.a.w. er is nu een situatie getekend, een kern van
1
mogelijkheden is ontstaan, van waaruit, ja waardoor iets anders gebeuren moet .
Er is een verhaal begonnen.
Dit vindt meteen in de volgende zin al voortgang: ‘Charles Pauws zag haar rustig
aan....’ Het volgen van deze zin op de vorige doet weer het verband ontstaan. Een
derde persoon wordt in de situatie betrokken, breidt haar uit en voegt nieuwe
mogelijkheden toe. Het verhaal is in beweging.
Natuurlijk legt de lezer ook verband tussen de zinnen door de deiktische functie
van sommige woorden. Zo ontstaat tussen de vierde en vijfde zin verband, omdat
‘haar’ uit zin vijf terugwijst naar ‘mama Ottilie’, ‘haar’ en ‘zij’ uit zin vier. Dit hangt
samen met het feit, dat de lezer van te voren weet, dat er verband tussen de zinnen
moet bestaan. Het is immers een verhaal! Niemand zal een dergelijk verband leggen
tussen themazinnen, want niemand verwacht daar verband; dergelijke zinnen zijn
er niet op geschreven. Dit is een belangrijk onderscheid met de deiksis binnen de
zinnen. Daar kùnnen we niet anders dan de daartoe bestemde woorden op elkaar
betrekken. Hoe dit gebeurt en of dit altijd op de juiste wijze geschiedt, zijn vragen
die buiten dit bestek vallen. Ook de deiktische verbanden tussen de zinnen wil ik
hier verder buiten bespreking laten. Het zij voldoende, dat er even op gewezen is.
Opeenvolging van zinnen in een verhaal veronderstelt dus verband tussen deze
zinnen. En de lezer legt dan ook dit verband. De aard van dit verband is in de eerste
plaats temporeel, causaal en consecutief. De zinnen worden tot een pericoop
verbonden, de feiten tot

1

C.f. R. Petsch: ‘Dieser Zusammenhang (....) macht immer, wie der Epiker ihn zu handhaben
weisz, in irgendeinem Grade einen schicksalsmäszigen Eindruck, wozu ihre wahrnehmbare
Geschlossenheit innerhalb des Zeitverlaufs des Erzählens selbst beiträgt’. (Wesen und Formen
der Erzählkunst, p. 66).

W. Blok, Verhaal en lezer

25
een scène. Er ontstaat een lijn in het verhaal, een draad zegt men wel. In het eerste
hoofdstuk is dat, voorzover we tot nu toe hebben gezien, de lijn van de perikelen in
het huwelijk van mama Ottilie.
Daarnaast is dit verband ook finaal te noemen. Een eenmaal ontstane lijn vertoont
neiging zijn bestaan voort te zetten. De lezer verwacht, dat het verhaal in gelijke zin
vervolgd zal worden. Juist omdat opeenvolging van zinnen in een verhaal verband
1
veronderstelt, is de lezer ook prospectief bezig .
Dit proces van het ontstaan van een lijn voltrekt zich op het bewustzijnsniveau
2
van de beleving . Zelfs mogen we misschien wel zeggen, dat het aan de beleving
van de tekst voorafgaat; het is daartoe voorwaarde. Op grond van introspectie komt
het mij in ieder geval voor, dat we de passage beleven aan het ontstaan van deze
lijn. Dat we na beëindiging van het boek, dus terugblikkend, een scène kunnen
beleven in haar direct gegeven volledigheid, is hiermee niet in tegenspraak;
aangezien we haar dan geheel in de herinnering beleven, lijkt deze beleving mij van
andere orde te zijn dan die we in ons bewustzijn aanwezig weten onder het lezen.
3
Het bewustzijnsniveau van de theoretische reflectie wordt hierbij niet ingeschakeld.
Dit kan wel gebeuren bij bijv. moeilijke teksten, zoals Ulysses van James Joyce, of
wanneer een auteur zijn verhaal met min of meer filosofische uitweidingen
onderbreekt.
Maken wij ons nu op, de lijn van de huwelijksperikelen van mama Ottilie verder
te volgen, dan bereiken we al gauw een punt, waar dit niet meer zo gemakkelijk
gaat. De moeilijkheid wordt veroorzaakt door de derde figuur uit de aanvang, Charles
Pauws, of Lot zoals hij in het vervolg van het verhaal wordt genoemd, en wel al
direct op de tweede pagina (pag. 8). Hij stelt daar zijn moeder de vraag:
‘Mama .... kan jij me ook zeggen .... waarom ik Elly gevraagd heb?’
Deze vraag heeft met de huwelijksperikelen van Ottilie niet veel uitstaande, merken
we, al nemen we graag aan, dat zij later wel op de een of andere manier in het
4
geheel zal passen .
Met andere woorden, een lijn in een verhaal bestaat niet alleen bij de gratie van
de loutere opeenvolging van zinnen. Het onmiddellijke

1
2
3
4

Zie C.F.P. Stutterheim, Tijd en Taalkunstwerk, Amsterdam 1950, p. 14-15. Verder p. 68 van
deze studie.
C.f. C.F.P. Stutterheim, Problemen der literatuurwetenschap, Antwerpen-Amsterdam 1953,
hoofdstuk III.
Zie noot 2.
C.f. p. 319 van deze studie.
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verband kan doorbroken worden. Dit kan op twee manieren gebeuren. In de eerste
plaats kan een lijn terwille van een andere nu en dan geheel worden losgelaten,
hele pagina's, ja hoofdstukken lang. En vervolgens kunnen de passages die
ogenschijnlijk geheel aan een bepaalde lijn gewijd zijn, door een of meer andere
telkens even worden doorkruist. Onze herinnering en onze onbewuste bereidheid
tot het ontdekken van verbanden zorgen dan als vanzelf voor het beleven van een
continu gebeuren. Zoals ik reeds zei: lezen is voor een groot gedeelte het leggen
van verband tussen de gegevens; doch niet alleen tussen opeenvolgende, maar
ook tussen uiteenliggende gegevens.
Onder een lijn in een verhaal kunnen we dus verstaan het in de beleving gegeven,
en door de act van het lezen gelegde, verband tussen reeksen van zinnen.
Een lijnstuk in een verhaal is het in de beleving gegeven, en door de act van het
lezen gelegde, verband tussen een reeks van opeenvolgende zinnen.
Beide termen, lijn en lijnstuk, verzichtbaren ongeziene grootheden. Het verband
tussen reeksen van zinnen wordt immers beleefd, niet waargenomen. Deze
terminologie dringt zich echter op, omdat het een verband betreft tussen zinnen,
die zowel beleefd als waargenomen worden. Ook wanneer we van de lengte van
een lijnstuk spreken, moet dit overdrachtelijk worden begrepen. De begrenzing van
een lijnstuk moeten we ons dan ook niet scherp, maar vloeiend denken. Dit verklaart
waarom het in de practijk meestal niet mogelijk is, de overgang tussen twee
lijnstukken nauwkeurig aan te wijzen, bijv. op een punt tussen twee zinnen. Het feit
dat een lijn een grootheid is die slechts beleefd en niet visueel waargenomen wordt,
verklaart bovendien, dat zij samengesteld kan zijn uit uiteenliggende lijnstukken
zonder dat zij zich dientengevolge in de beleving van de totale tekst als een gebroken
lijn voordoet.
Een aantal feiten en gebeurtenissen uit het gedeelte dat op een bepaald ogenblik
reeds gelezen is, kan dus in de herinnering van de lezer iets gemeenschappelijks
vertonen, iets dat hij ook in de nu vóór hem liggende groep zinnen ontdekt. Hij ‘trekt
de lijn door’. Datgene nu, dat de lezer als gemeenschappelijk kenmerk van
uiteenliggende lijnstukken in het verhaal opvat, waardoor het hem mogelijk is deze
lijnstukken als één continue lijn te zien, noem ik een motief.
Het is moeilijk uit te maken op welk bewustzijnsniveau we ons met het motief
bevinden, op dat van de beleving of van de theoretische reflectie. In de eerste plaats
hebben we de complicatie die het gevolg is van het feit, dat een boek van enige
omvang nu eenmaal niet in
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enen uitgelezen kan worden; wanneer de lezer bij tweede of derde lezing de draad
van het verhaal weer tracht op te nemen, moet hij vaak enig denkwerk, enig
herinneringswerk verzetten, alvorens hij het verhaal begrijpt en er weer helemaal
‘in’ is. Vervolgens maakt het groot verschil, of het boek als geheel voor de eerste,
tweede of zoveelste maal gelezen wordt. Bij iedere volgende lezing valt het verband
gemakkelijker te leggen, terwijl het zeker niet uitgesloten is, dat het verhaal dan ook
‘beter’ gelezen wordt, d.w.z. dat de lezer er meer in ontdekt. Maar zelfs als we
aannemen, dat het boek in een stuk door wordt uitgelezen, en dat het de eerste
lezing is, waarbij bovendien het verhaal geheel wordt begrepen, dan nog is het
gestelde probleem moeilijk op te lossen. Het zal bijv. ook van de verborgenheid van
het motief afhangen. Het is heel iets anders het liefdesmotief in Emily Brontës
Wuthering Heights te ontdekken, dan bijv. de lijn die het motief van de tijd in Der
Zauberberg van Thomas Mann volgt. En ten slotte - wanneer we terugkeren tot het
eerste motief van Van Oude Mensen, dat toch zeker niet tot de verscholene behoort
- hoe zal men anders dan bij zichzelf, dus door introspectie, kunnen nagaan, welk
bewustzijnsniveau bij het aaneenschakelen van de soms ver uiteenliggende
lijnstukken de voornaamste rol heeft gespeeld? En hoezeer zal men dan merken,
dat men zijn aandacht richt op een maar al te diffuus verschijnsel! Terecht zegt
1
Stutterheim, ‘dat elke beleving reeds een interpretatie is’ .
Ik geloof dan ook, dat we met betrekking tot de bewustzijnsniveaus alleen iets
kunnen zeggen in vergelijking met de eenmaal vastgestelde lijn. Het komt mij dan
voor, dat ontdekking van het motief een hogere graad van aandacht veronderstelt
dan die welke nodig is voor het volgen van de lijn in het verhaal, een aandacht, die
zowel voor de beleving als voor de reflectie voorwaarde is; die in andere gevallen
2
- bijv. het opmerken van een ingenieus rijmschema in een gedicht - integratie van
hetgeen op het niveau van de theoretische reflectie vastgesteld is, in de beleving
mogelijk maakt, maar die ook van die aard is, dat de grens tussen beleving en
reflectie ten zeerste vervaagt.
Het tweede motief waarop wij stuiten, is, zoals we al zagen, dat van het huwelijk
tussen Lot en Elly Takma. Ook deze lijn loopt door

1
2

C.F.P. Stutterheim, o.c. p. 65.
Het rijmschema van de gedichten in Een Winter aan Zee van A. Roland Holst is een duidelijk
voorbeeld: a-b-a-c-b-d-c-d. Eerst bij nader toezien blijkt het ingenieuze van dit schema, dat
inderaad een hechte schakeling vertoont: a-b-a /-c-b-/ d-c-d.
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het gehele boek. Zij onderbreekt, met slechts enkele woorden, het eerste motief al
vlak na het op pag. 18 geciteerde begin van het verhaal:
‘Charles Pauws zag haar rustig aan, met zijn glimlachje, zijn lach om
mama. Hij zat, voor hij naar Elly zou gaan, na den eten bij zijn moeder
en hij dronk zijn kopje koffie.’ (pag. 7)
We vermoeden in deze woorden dan nog geen nieuw motief, en ook nog niet
wanneer Elly's naam voor de tweede keer genoemd wordt, op pag. 8:
‘.... hij verdiende geld genoeg met zijn artikels, om, met wat Elly meekreeg
van grootpapa Takma, het er zuinigjes op te wagen....’
Als hier echter direct op volgt:
‘.... maar hij vond zich toch volstrekt geen type om te trouwen’,
wordt dit al anders. En in de daarop volgende overdenking van Lot, die uitloopt op
zijn vraag aan Ottilie:
‘-Mama .... kan jij me ook zeggen .... waarom ik Elly gevraagd heb?’
wordt het duidelijk, dat we hier met een tweede motief te doen hebben, dat we dan
ook bereid zijn verder door het boek te volgen. In het eerste hoofdstuk wordt door
Lot en zijn moeder dan nog even over het voorgenomen huwelijk gesproken, maar
al gauw wordt toch het huwelijksleven van Ottilie weer het belangrijkste motief. Het
begin van hoofdstuk II is dan weer aan Lot en Elly gewijd, zij het dat Elly, en niet
Lot optreedt.
Het is niet mijn bedoeling deze twee motieven door het gehele boek nauwkeurig
te volgen. Ik wil nog slechts opmerken, dat beide tot in het laatste hoofdstuk te
vinden zijn. De daarin beschreven overpeinzingen van Lot staan zeer sterk in het
teken van zijn verhouding tot Elly, die hem verlaten heeft en aan wie hij, naast andere
kwesties die hem bezig houden, veel van zijn gedachten wijdt. Maar ook het eerste
motief is hier verwerkt, zij het terloops: Lot heeft een brief van zijn moeder ontvangen,
waarin zij schrijft hoe het met haar gaat. Ik vestig hierop de aandacht, omdat N.A.
Donkersloot, in zijn opstel Analyse van een Roman, d.w.z. van Van Oude Mensen,
geen van deze twee motieven noemt en alleen over het derde motief spreekt. Dit
is dan ook de reden, waarom m.i. zijn analyse een verkeerd beeld van het boek
1
geeft, zoals we nog nader zullen zien .

1

Het opstel van N.A. Donkersloot is te vinden in: F. Bordewijk e.a., Over Louis Couperus,
Amsterdam 1952.
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Dit derde motief heeft allerlei aspecten, waarvan dat van de gevolgen van de moord
op Dercksz wel het belangrijkste is. We zullen het dan ook daarnaar het motief van
de moord noemen: Takma heeft 60 jaar geleden, als minnaar van oma Ottilie, en
met haar hulp, haar man Dercksz gedood. Uit hun verhouding is Ottilie, de moeder
van Lot, geboren. Dokter Roelofsz, die het lijk van Dercksz schouwde, heeft zich
tot medeplichtige gemaakt door een andere doodsoorzaak vast te stellen; als prijs
hiervoor heeft hij bedongen, dat Ottilie Dercksz voor een nacht zijn minnares zou
zijn.
Dit motiefcomplex wordt voor het eerst in den brede ontwikkeld in hoofdstuk III.
Uit het gesprek van de 93-jarige Takma en de 96-jarige Ottilie Dercksz blijkt, dat
hun hele oude-mensenbestaan doortrokken is van de herinnering aan dit verleden.
Met allerlei halve woorden, aanduidingen en reminiscenties komen zij telkens weer
op die gebeurtenissen terug. Hun verleden is de drager van hun huidige bestaan
geworden.
In de twee voorafgaande hoofdstukken is dit derde motief al aanzienlijk voorbereid.
Zo in hoofdstuk I, als mama Ottilie na het vertrek van Lot wat zit te mijmeren:
‘De oude heer Takma - de grootpapa van Elly - was maar een paar jaar
jonger (dan oma Ottilie); en als zij aan hem dacht, meende mama Ottilie:
heel vreemd was het, dat meneer Takma altijd zo heel lief voor haar was,
en of het heus waar was, wat de mensen - vroeger, toen ze zich met de
familie nog bemoeiden - hadden gefluisterd.... Zo curieus, die twee oudjes:
ze zagen elkaar haast iedere dag, (....)’ (pag. 13)
Ook in de passage van het gesprek tussen Elly en Takma wordt erop gezinspeeld,
dat mama Ottilie Takma's dochter is:
‘Nu, je mag het (nl. een toelage van ƒ 200,- per maand) van je grootvader
aannemen. Je bent toch mijn heritière, hoewel je niet alleen bent; neen,
grootvader heeft nog anderen: goede kennissen, goede vrienden....’ (pag.
30)
En als Takma over mama Ottilie spreekt wordt zijn stem ‘voller, van een inniger
klank’ (pag. 31).
Op de moord zelf heeft het verscheuren van oude brieven door Takma betrekking,
in welke bezigheid Elly hem komt storen (pag. 28) en waarmee hij na Elly's bezoek
nog even doorgaat, tot hij vermoeid raakt:
‘- Vanmiddag weer enkele.... mompelde hij. Het wordt tijd, het wordt tijd
....’ (pag. 32)
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Andere motieven, die evenals deze drie de gang van het verhaal als een reeks van
1
‘waarneembare’ gebeurtenissen bepalen , komen in het boek niet voor. Al wat er
verder gebeurt, wie er ook nog in het boek optreedt, het wordt alles gegeven in
direct verband met een of meer van deze motieven. Zo treffen we op pag. 204 voor
het eerst Hugh Trevelley aan, de derde zoon uit het tweede huwelijk van Ottilie
Steyn de Weert; deze Hugh ontwikkelt het eerste motief verder, doordat hij de
aanleiding is tot de definitieve breuk tussen zijn moeder en Steyn. Ina d'Herbourg
draagt met haar nieuwsgierigheid aanzienlijk bij tot de afwikkeling van het motief
van de moord. Ottilie jr., tenslotte, de oudste dochter van mama Ottilie, heeft niet
alleen een belangrijk aandeel in de geschiedenis van Lots verhouding tot Elly Takma,
2
maar heeft als figuur op de achtergrond, zoals we nog zullen zien , ook haar
betekenis in verband met de beide andere motieven.
Het volgende probleem vraagt nu om oplossing. Mama Ottilie is de enige van de
kinderen van de tweede generatie, die van de moordgeschiedenis en haar nasleep
onkundig blijft; zij leeft langs de anderen heen en kent uitsluitend haar eigen
3
moeilijkheden . En Lot verneemt de toedracht pas in het laatste hoofdstuk; hij blijft
tot op dat ogenblik erbuiten door in dit verband toevallige omstandigheden, zijn
huwelijksreis, zijn ziekte. Hoe is het dan te rechtvaardigen, dat deze drie motieven
in één verhaal voorkomen?
We hebben gezien, dat de drie motieven de caracteristica zijn voor drie
groeperingen van uiteenliggende lijnstukken in het verhaal. We hebben het verhaal
daarbij eigenlijk steeds opgevat als een reeks van voor het innerlijk nog van de lezer
waarneembare gebeurtenissen. De wijze waarop de gebeurtenissen zich ontwikkelen,
is echter voor de drie motieven niet van gelijke aard.
Voor het eerste en tweede motief geldt, dat er inderdaad een ontwikkeling
geschetst wordt. In het begin wordt de lezer geconfronteerd met een bepaalde
situatie, resp. die van een leven van kat en hond en die van een verloofd paar dat
een gelukkige toekomst tegemoet gaat. Beide verhoudingen worden aan het eind
verbroken. Die van mama Ottilie en Steyn wordt tot een climax gevoerd via heimelijke

1

2
3

R. Petsch spreekt van ‘Handlung’, of ‘Vordergrundshandlung’: ‘jene Kette von Vorgängen,
die ‘mit der Zeit’ im Vordergrunde der Erzählung vor uns abläuft und sich zunächst als
geschlossene Folge der nächsten Eindrücke gibt....’. In: Wesen und Formen der Erzählkunst,
p. 66. Zie ook W. Kayser: Das sprachliche Kunstwerk, p. 172-173.
Zie o.a. p. 36.
C.f. p. 227-230 van het verhaal.
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geldleningen aan Ottilie door Takma en een sterk erotisch getinte aanhankelijkheid
van Ottilie voor Hugh. Die van Lot en Elly verloopt langs een geographische omweg,
via Nice, waar zij hun zuster Ottilie, in vrije liefde levend met een zekere Aldo,
ontmoeten en via Italië, waar zij hun wittebroodsweken doorbrengen en tot de
ontdekking komen, dat zij niet erg goed bij elkaar passen; teruggekeerd in Den Haag
besluiten zij, zonder de huwelijksband te verbreken, ieder hun eigen weg te gaan.
Beide huwelijken lopen dus op een mislukking uit.
Wij kunnen dan ook heel goed deze twee motieven samenvatten, bijv. onder het
caracteristicum huwelijk. We beschouwen dan de geschiedenis van Ottilie en Steyn
aan de ene kant en die van Lot en Elly aan de andere als twee lijnen in het verhaal,
die samen een eenheid van hogere orde vormen. Het huwelijksmotief is een motief
van hogere abstractiegraad en wordt door de lezer onder sterkere inwerking van
de reflectie beleefd, dan het geval was bij de nu als deelmotieven beschouwde
eerste twee motieven. Het intermezzo in Nice, nl. de passage over het vrije huwelijk
tussen Ottilie jr. en Aldo, sluit zich heel gelukkig hierbij aan.
Het is opvallend, dat het vrije huwelijk, in ongecompliceerde overgave aan de
partner genoten en in het zonnige zuiden beleefd, in dit verhaal stand houdt, terwijl
de beide in het sombere noorden gesloten huwelijken, dat van mama Ottilie als
noodzaak na een ondoordachte misstap, dat van Lot deels uit indolentie, deels uit
medelijden en op grond van een platonische liefde aangegaan, op niets uitlopen.
Beide Ottilies zijn van nature zeer zinnelijk. Maar de jongste ervaart het als een gift
van de natuur, geniet ervan zoals van de overige gaven van haar persoonlijkheid,
en weet daardoor het leven positief te waarderen. De moeder echter kan niet anders
dan aan haar zinnelijkheid toegeven; zij wordt zozeer erdoor beheerst, dat zij andere,
bijv. intellectuele mogelijkheden om het leven te genieten mist - zij wordt ons
herhaaldelijk beschreven als iemand die in veel opzichten een kind is gebleven en onbewust het leven ondergaat. En tegenover deze twee staan de in hun
verhouding zo weinig zinnelijke Lot en Elly. Voeg hierbij het optreden van de broers
en zusters van mama Ottilie, van Pauws, haar eerste echtgenoot en Lots vader,
dan blijkt dat we in dit verhaal een staalkaart van huwelijken en
huwelijksverhoudingen aantreffen, waarvan het belang boven de particuliere
geschiedenissen van mama Ottilie en Lot uitgaat.
De abstractheid van het huwelijksmotief brengt een belangrijk verschil met de
drie eerstgenoemde, meer ‘concrete’ motieven mee: het
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is statisch, de andere zijn dynamisch. Terwijl het motief van bijv. de
huwelijksperikelen van mama Ottilie een duidelijke ontwikkeling vertoont - zoals we
zagen loopt dit huwelijk op een mislukking uit - is ‘het’ huwelijk een constante;
ondanks alle variaties die in concreto gegeven worden, kan men niet zeggen dat
dit motief zich ontwikkelt, alleen dat het in dit verhaal telkens weer ‘aan de orde is’.
We moeten het abstracte motief dan ook scherp van de concrete onderscheiden.
De laatste zullen we, omdat ze de ontwikkeling van het verhaal dienen,
verhaalmotieven noemen.
De betekenis van een motief kan in dit boek dus a.h.w. hoger reiken dan het
niveau van de feitelijke gebeurtenissen. Bij het leggen van verbanden beginnen we
wel bij de feiten, maar zodra enige motieflijnen die parallel lopen, gebundeld worden
of samenvallen, wordt het motief, als caracteristicum van deze bundel, abstracter.
Dit wil niet zeggen, dat we het abstractere motief slechts kunnen herkennen door
het uit het feitenmateriaal af te leiden. Het ligt ook in de aangeboden feiten verankerd.
Herhaaldelijk treffen we overpeinzingen over het huwelijk aan, of gesprekken, waarin
de verschillende huwelijken in de familie kort de revue passeren; voorbeelden van
huwelijksverhoudingen worden nog gegeven in de figuren van het tweede en derde
plan, bijv. Ina d'Herbourg en Lily van Wely; of gevolgen van niet-trouwen worden
zichtbaar in de zinnelijke Anton met zijn ‘cerebraal onanisme’, of in de
bekrompen-godsdienstige Stefanie.
Uit het bovenstaande blijkt wel, dat ook de zinnelijkheid een abstract motief
genoemd kan worden. Dit hangt zeer nauw samen met dat van het huwelijk. Men
zou kunnen zeggen, dat het eerste het psychologisch-biologische, het tweede het
sociale aspect vormt van hetzelfde gegeven. De huwelijksproblematiek en de
zinnenproblematiek zijn met elkaar verweven. Ottilie wordt voortdurend getekend
als iemand gedreven ‘door dingen sterker dan jezelve, en die sluimer(d)en in je
bloed’ (pag. 14). Haar huwelijk met Steyn is het gevolg geweest van hun beider
toegeven aan de stem van het bloed. Hun moeilijkheden later zijn in hoge mate toe
te schrijven aan het grote verschil in leeftijd, zij tien jaar ouder dan hij, waardoor
hun verlangens elkaar niet meer beantwoorden. Het samenleven van Ottilie jr. en
Aldo is één groot feest van de zinnen. En sterk wordt bij Lot en Elly juist de
afwezigheid van erotische bindingen beklemtoond:
‘Haar liefde voor Lot - na de passie van haar gemoed voor een ander was zeer intellectueel, meer die van een begaafde vrouw, dan van een
vrouw van louter hart en zinnen’. (pag. 237)
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De gehele familie leeft in de ban van dit motief. Van de kinderen van oma Ottilie
wordt gezegd, in de gedachtengang van Lot:
‘Hun dikwijls tot hysterie verhitte bloed had die dwang van huwelijk nooit
kunnen dulden. Zij hadden gevonden hun éerst sympathieke
liefde-genoten - want geen van allen was getrouwd om anders dan om
passionele redenen, oom Harold misschien uitgezonderd - maar zodra
hen de huwelijksdrang knelde, hadden zij hun noodlot gevoeld: de sociale
wet en die hun niet deugde (....)’ (pag. 81)
Het is gemakkelijk in te zien, hoe op het niveau der feiten verbinding tussen de drie
verhaalmotieven bereikt is. Aan de moord zijn de eerste twee motieven gekoppeld
door het feit, dat mama Ottilie het kind is van oma Ottilie en Takma. Dat maakt het
huwelijk van Lot en Elly tot een verbintenis tussen neef en nicht. Tevens werpt het
een verhelderend licht op het karakter van mama Ottilie, geboren uit een moeder
die al even zinnelijk is als zij en die haar droeg in een tijd van grote psychische
spanning.
Het motiefcomplex van de moord laat zich dan ook gemakkelijk beschouwen als
een nieuw voorbeeld van het abstracte huwelijksmotief en dat van de zinnelijkheid.
Zelfs is een zekere symmetrie waar te nemen: de beide oudste Ottilies hebben ieder
drie mannen gehad. Deze symmetrie is echter niet zo streng, dat het opvallend zou
zijn; mama Ottilie is drie maal getrouwd geweest, maar Takma is niet de derde
echtgenoot van oma Ottilie geworden. Het wordt de lezer o.a. gesuggereerd in de
overpeinzing van Steyn over zijn huwelijk:
‘Een wachtkamer scheen die salon (in zijn eigen huis); een wachtkamer,
waar, na vele dingen, die waren voorbijgegaan, twee mensen zaten te
wachten .... zaten te wachten .... Waarop? Op het langzame einde, op
de eindelijke dood.’ (pag. 17)
Deze woorden zouden ook gebruikt kunnen zijn met betrekking tot oma Ottilie en
1
Takma .
Erfelijkheid blijkt in dit verhaal een factor van grote betekenis te zijn. De oudste
Ottilie heeft aan haar kinderen haar zinnelijkheid meegegeven, die ook in het derde
geslacht, bij de jongste Ottilie, optreedt. Hierdoor worden de drie Ottilies in hun
huwelijksleven met dezelfde problematiek geconfronteerd, de strijd tussen
zinnelijkheid en sociaal normgevoel. Ieder handelt hierin anders. De oudste laat het
tot een moord komen, de tweede herhaaldelijk tot scheiding, de jongste kiest het
vrije huwelijk. Alle drie hebben dus in feite voor hun natuur gekozen,

1

Zie voor deze ‘spiegeling’ p. 175 vgg. van deze studie.
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maar alleen de derde Ottilie doet dit bewust en openlijk. Kennelijk hebben we hier
met hetzelfde abstracte motief te doen, op drie manieren gevarieerd en door het
principe der herediteit gerechtvaardigd.
Tegenover deze groep van drie staat Lot, getrouwd met Elly. Hun verhouding is
tegenovergesteld aan die van de anderen, want ze is vrij van de sterke zinnelijkheid
van de Ottilies. Elly gevoelt zich tot Lot aangetrokken, omdat zij zijn behoefte aan
steun in het leven raadt. Zij koestert medelijden voor hem en wil hem helpen iets
groots te bereiken in plaats van al het kleine werk, waaraan hij zijn krachten
versnippert. Lot is inert, slap, is een fin-de-siècle figuur, die ter verdediging van zijn
zwakte zich een levenshouding heeft gevormd van een gemaniereerd dilettantisme
(c.f. deel één, hoofdstuk VI). In Elly trekt hem aan haar levenskracht, haar zekerheid
van doelstelling - al zoekt zij ook -, haar verlangen naar daden. Zijn vader heeft hij
weinig gezien, zijn moeder is in veel opzichten een kind gebleven, bovendien is
haar drift - in meer dan een betekenis - hem vreemd. Zo staat Lot van kindsbeen
af alleen, zonder steun, en moet hij zelf een steun zijn voor zijn moeder. Ook hij
heeft iets kinderlijks in zich bewaard, iets hulpbehoevends. Deze hulp nu vindt hij
in Elly, zonder dat hij zich duidelijk bewust is, dat hij zich juist hierom tot haar
aangetrokken voelt. Het is dan ook tekenend, dat in hoofdstuk XIV van deel één,
waarin hun beider gedachten in de nachttrein naar Nice worden weergegeven, Elly
zich bezig houdt met zichzelf en Lot, Lot daarentegen hoofdzakelijk met zichzelf.
Het blijkt Elly, dat zij de veerkracht van Lot overschat heeft. Bovendien reikt haar
verlangen naar daden van hulpbieding verder dan hulp aan slechts één persoon.
Haar huwelijk wordt een leegte in haar leven en zij besluit als Rode-Kruiszuster haar
krachten te wijden aan de gewonden in de Russisch-Japanse oorlog. Lot blijft alleen
achter, krijgt een hevige psychische en fysieke inzinking te doorworstelen, en vestigt
zich daarna in Italië, waar hij op Elly's terugkeer wacht. Of zij ooit weer samen zullen
blijven, weet hij niet. Maar tot een breuk is het niet gekomen. Zij schrijven elkaar,
waarderen elkaar, erkennen elkaars recht op vrijheid.
Door deze laatste trek ligt het voor de hand de verhouding tusser Lot en Elly te
vergelijken met die tussen Ottilie jr. en Aldo, vooral ook omdat beide paren aan het
slot van deel een met elkaar geconfronteerd worden. Lot en Elly komen diep onder
de indruk van de levensvreugde en de levensdurf van hun gastvrouw; zij beseffen
dat het heerlijke klimaat van de subtropen deze indruk mede bepaalt, ja er het
symbool van is:
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‘- Je voelde zo-even het Zuiden?
- Ja .... o Lot, zonder twijfel!
- Nu .... ik, ik voel het geluk!
Zij drukte zijn hand; een glimlach boog om haar lippen. Zij ook, zou dat
levensogenblik nooit vergeten, wat er ook verder zou komen die verdere
jaren: met haar Noordelijke weemoedsziel voelde zij het Zuiden en het
geluk....’ (pag. 143)
De opvatting van hun zuster wordt hun een voorbeeld. Ottilie zegt:
‘Wie weet wat hem (d.i. Aldo) morgen wacht, welke emotie, welke passie,
welke liefde.... Ik, ik weet, dat ik gevonden heb, maar ik weet, dat hij niet
weet.... Verlaat hij mij morgen, dan is hij vrij.... Dan vindt hij een ander
geluk, het duurzame misschien.... (....) Onze liefde, onze lichamen, onze
zielen zijn vrij, zijn geheel vrij in ons geluk....(....).
- Dan zal je lijden, Ottilie, zei Lot.
- Dan zal ik niet lijden, Lot. Dan ben ik gelukkig geweest. Dan heb ik gehad
wat mijn deel was. Ik vraag niet het eeuwige, hier. Dan ben ik tevreden
en dan word ik oud, rustig, rustig oud....’ (pag. 135)
Wanneer Lot door Elly is verlaten, kan hij dan ook zeggen:
‘Of zij bij het Rode Kruis zal blijven, ik weet het niet .... maar ik ben
overtuigd, dat zij zo làng ze er blijft, zich met heel haar kracht zal wijden
.... Vader, zo is ze nu eenmaal; zo is de richting, de lijn van haar leven....
We hebben ieder weer een andere lijn .... Trouwen, en twee lijnen willen
doen samensmelten volgens wettelijke bepalingen, is eigenlijk toch
onzin.... Aldo en Ottilie hebben gelijk .... Maar .... al ben ik met Elly volgens
wettelijke bepalingen getrouwd .... ze is vrij (....)’ (pag. 260)
Er is echter dit verschil met Ottilie, dat Lot niet de moed vindt tot rustig oud-worden.
Door het gehele verhaal heen zien we Lot met zijn angst voor de ouderdom
worstelen. Die angst bepaalt zijn fatterigheid, zijn landerigheid, zijn vleugje decadentie
voor een deel, zijn geringe lust tot het schrijven van grote, veel tijd vergende werken.
Nog in het laatste hoofdstuk denkt hij:
‘O God, néen. néen, jong sterven, nog in de fleur van jong, al ware het
ook morbide leven; jong, jong sterven....’ (pag. 267)
En dan:
‘Altijd, altijd maar werken; dan dacht je zo niet aan je eigen en aan al die
angstige dingen en al werkende, verdorde en verwelkte je wel, maar je
verdorde en verwelkte zonder veel tijd te hebben er over te tobben....’
(pag. 269)
En het verhaal eindigt met:
‘Zijn blond en fijn gezicht boog zich over zijn papieren heen, en zo dicht
bij de lamp was het zichtbaar, dat hij heel grijs werd aan de slapen.’ (pag.
269)
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Staat dus Lot, waar het de zinnelijkheid betreft, alleen tegenover de drie Ottilies,
als we letten op de uiteindelijk gevonden levenshouding vinden we hem eerder
tegenover zijn moeder en grootmoeder staan samen met zijn zuster. Terwijl de
oudste twee het slachtoffer, de dupe van hun sexualiteit genoemd kunnen worden
en wel juist omdat zij zich aan de wettelijke bepalingen daaromtrent houden, trachten
Lot en de jongste Ottilie, door hun levenslijn bewust en eerlijk te volgen, ongeacht
de bepalingen der wet, hun sexualiteit te maken tot dienares van hun integriteit.
Door zijn noodlottige angst echter bereikt Lot het niveau van Ottilie jr. niet.
Met de geschiedenis van Ottilie jr. en Aldo zijn we op een motief gestuit, dat van
een ander karakter is dan die welke hiervoor besproken zijn. We kunnen inderdaad
spreken van een lijn ‘Ottilie jr.’; de passage waarin zij optreedt, pag. 129-143, wordt
behoorlijk voorbereid, bijv. op pag. 14, 53 en 59. Ook kunnen we een
gemeenschappelijk kenmerk voor deze uiteenliggende lijnstukken vaststellen, bijv.
‘het vrije huwelijk van Ottilie jr. en Aldo’. In tegenstelling tot de verhaalmotieven
geeft de aldus ontstane lijn ons niet een ontwikkeling van dit gegeven te zien. Het
motief van de moord beweegt zich onweerstaanbaar naar een ontknoping, de
gevolgen van de moord dienen zich onvermijdelijk aan; het huwelijksleven van
mama Ottilie verloopt in de richting van zijn einde; de verhouding tussen Lot en Elly
is in het verhaal in voortdurende beweging. Niet echter het motief van het vrije
huwelijk. Dat is een constante, een gegeven dat aan het einde van het verhaal zich
juist zo voordoet als aan het begin. Toch houdt het met alle drie de verhaalmotieven
voeling, zoals we al zagen. Al blijft het buiten de werkingssfeer van de moord en de
gevolgen daarvan, het spiegelt wel degelijk het huwelijksleven van oma Ottilie, zoals
het dat ook doet met het huwelijk van mama Ottilie en van Lot. En dàt is dan ook
zijn functie: het is een compositiemotief. Het geeft aan de verhaalmotieven meer
reliëf. Het staat op een centrale plaats van het boek, het slot van deel één. De andere
motieven zijn er a.h.w. omheengewonden, letterlijk bijna. Door dit compositiemotief
wordt het gemeenschappelijk kenmerk der drie verhaalmotieven des te duidelijker
in het licht gesteld.
Zijn statisch karakter heeft het compositiemotief met het abstracte motief gemeen.
Het verschilt hiervan echter - en in dit opzicht lijkt het juist weer op het verhaalmotief
- doordat het ‘concreet’ is, d.w.z. niet samengesteld is uit de als lijnstukken
beschouwde lijnen van verhaalmotieven, maar bestaat uit en in de achtereenvolgens
vertelde gebeurtenissen zelf. Als zodanig kan het compositiemotief, zoals we
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op pag. 31-32 eigenlijk al gezien hebben, zelfs tot het ontstaan van de lijn van een
abstract motief bijdragen.
Er is nog zo'n compositiemotief in het boek: Pauws, al is de betekenis ervan veel
geringer. Ook dit treedt op een belangrijke plaats op, aan het slot van het op een
na laatste hoofdstuk. En aangezien het laatste hoofdstuk meer weg heeft van een
naspel, mag men wel zeggen, dat het staat aan het einde van het eigenlijke verhaal.
Pauws verlaat het ziekbed van zijn zoon, en komend langs de kamerdeur van zijn
voormalige echtgenote, gevoelt hij een sterke aanvechting naar binnen te gaan: hij
houdt nog steeds van haar. Maar hij doet het niet, ook hij treedt terug, zoals zijn
zoon teruggetreden is van Elly, en hoopt:
‘Wie weet, misschien ziek, gebroken, ellendig - nadat haar geld door die
jongen (Hugh) was opgemaakt, dan....’ (pag. 263)
Ook hier weer dat statische gegeven in een reeks concrete gebeurtenissen - Pauws
blijft dezelfde en in dezelfde situatie; ook hier enige voorbereiding voor dit optreden
- pag. 104-113: het bezoek van Lot en Elly op de huwelijksreis aan hun vader; ook
hier die functie van reliëf geven aan de verhaalmotieven, in casu van Lot en mama
Ottilie.
Konden we met betrekking tot de eerste twee verhaalmotieven zeggen, dat er
een ontwikkeling wordt beschreven, het derde motief, dat van de moord, vertoont
1
eerder een afwikkeling . Het grote feit heeft, chronologisch gezien, vóór het begin
van het verhaal al plaats gehad. Het boek vangt aan 60 jaar na de climax in het
leven van oma Ottilie en Takma en beschrijft eigenlijk de geschiedenis van de
ontdekking. Voor het sujet is de moord zelf dan ook met zo belangrijk als de
gevolgen: een voor een komen de familieleden achter het geheim der beide oude
mensen, tot bijna de gehele familie het weet, of vermoedt. Zoals we al zagen, sluit
Lot de rij in het laatste hoofdstuk; de egocentrische mama Ottilie alleen komt er
nooit achter.
We noemden dit verhaalmotief gecompliceerd (zie pag. 29). Niet alleen heeft de
moord gevolgen in de zin van waarneembare gebeurtenissen, maar ook als
nawerking in de ziel zowel van de daders als van anderen. De beide oudjes worden
vervolgd door een knagend schuldgevoel, dat voor oma Ottilie zelfs de gedaante
aanneemt van haar vermoorde echtgenoot en dat tot Takma als met een stem
spreekt. Beiden slepen hun ouderdom met zich als een boetedoening voor hun

1

Donkersloot zegt: ‘Van oude mensen is de roman van de nawerking van een ingrijpend
levensfeit’. (Over Louis Couperus, p. 31.)
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daad. Iets hiervan, een gerucht, een vermoeden, heeft de buitenwereld bereikt, die
zich nu van de familie Dercksz afzijdig houdt en haar als een kleine groep isoleert.
Zo drukt het verleden op de gehele familie. Harold heeft als kleine jongen toevallig
en onopgemerkt de moord bijgewoond en is de herinnering daaraan nooit meer
kwijt geraakt. Therèse heeft haar moeder in ijlkoorts ervan horen spreken en,
Katholiek geworden, probeert zij de schuld voor de ander in gebed en zelfkastijding
uit te boeten. Daan wordt in Indië om de geschiedenis gechanteerd. Ina, Harolds
dochter, krijgt allerlei vermoedens, en door nieuwsgierigheid gedreven probeert zij
achter de waarheid te komen, wat haar maar ten dele gelukt. Tante Adèle ontdekt
het verleden uit een stukgescheurde brief, die Takma op het moment van zijn
overlijden in de hand houdt. Zij brengt Steyn op de hoogte. En zo weten bijna allen
er min of meer wat van, en iedereen meent de enige te zijn, die weet. Maar iedereen
voelt het als een druk uit het verleden op hun heden uitgeoefend, als een noodlot,
dat hen dreigt te achterhalen: als de geschiedenis publiek zou worden, zou dit de
ondergang van de familie betekenen. Harold ervaart het nog sterker, als zijn
persoonlijke angst, die hem lamslaat.
Zo werkt dit motief door tot in de sfeer van het noodlot, dat de familie verbindt,
en van schuld en boete, waardoor zij allen eenzaam zijn. Dit noodlot treedt op als
een ongrijpbare, ondefinieerbare macht. Zo wordt met betrekking tot de brief die
tante Adèle in de handen van de dode Takma vindt, ten gevolge waarvan het geheim
eens te meer aan de dag komt, gezegd:
‘Dat alles riepen de woorden op, als gesuggereerd door drang van buiten,
een impulsie onweerstaanbaar, een mystiek geweld der schrijfster
aangedaan om te zeggen, dat, wat zij, logischer-wijze, haar levenlang
zou hebben moeten verzwijgen (....).’ (pag. 201. Cursivering van mij, B.)
Zelfs laat het noodlot zijn invloed gelden op wie niets van de moordgeschiedenis
bevroeden, op mama Ottilie en Lot. Al hebben zij wel eens iets vernomen van het
gerucht, dat mama Ottilie een onecht kind zou zijn, zij laten het niet zo diep tot zich
doordringen, dat zij de consequentie van bloedschande tussen Lot en Elly ernstig
onder het oog zouden zien. Toch is hun verwantschap een feit. Het huwelijk tussen
die twee is dan ook een bewijs te meer, dat de vloek tot in het derde geslacht blijft
heersen.
Ook dit noodlot, als nawerking van de moord, koppelt dus de drie verhaalmotieven
aaneen en wordt tot motief van hogere abstractiegraad. Ja, juist door de stelligheid
waarmee het zijn werking in het
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derde verhaalmotief uitoefent, bespeurt de lezer allerlei bewijzen van zijn
aanwezigheid ook in de andere twee. Telkens weer zal hij de concrete gevallen van
huwelijks- en zinnenproblematiek in dit licht gaan bezien. De gedachten van mama
Ottilie over haar huwelijk bijv. worden als volgt weergegeven:
‘Wat gaf het, te willen leven, als men toch werd geleefd door dingen,
sterker dan jezelve, en die sluimerden in je bloed?’ (pag. 14)
En als Lot, aan het eind van het verhaal, alleen in Italië, een brief van zijn moeder
heeft ontvangen, gaan zijn gedachten naar haar uit:
‘Het was haar eerste brief, waarin zij, zo driftig, zich uitte, zich niet
kunnende inhouden, omdat zij voorál leed om de stekel van jaloezie in
het vlees van haar hart: jaloezie, dat Hugh met andere vrouwen, met
meiden, zich meer dan met zijn moeder amuseerde! En Lot zag haar,
alleen, in haar hotelkamer slijten een treurige, lange avond, terwijl Hugh
er vandoor was, met meiden.... Arme mama.... Begon het al? Maar ....
nú zij Hugh, die zij aanbad, hád, zou het duren .... zo lang zij geld had ....
en dan eerst, als álles op was, dan .... zou zij bij hem, Lot, terugkomen
.... en áls Elly dan was teruggekomen .... dan zou zij jaloers zijn van Elly!!’
(pag. 268. Cursivering van mij, B. Vooral de twee uitroeptekens zijn
onthullend.)
Het is of zij haar leven lang moet boeten voor iets dat niet haar schuld is, voor haar
aanleg. Het tweede citaat op pag. 33 is ook een goed voorbeeld van deze invloed
van het noodlotmotief.
Ook Lot kent zijn noodlot, zijn persoonlijke doem: zijn angst om oud te worden.
Zijn gehele leven wordt erdoor beheerst; zijn fatterigheid, zijn inertie, zijn
afhankelijkheid zijn hieruit te verklaren.
Anders echter dan het noodlot in het moordmotief, dat onbepaalbaar is en daardoor
des te obsederender, is het in het geval van mama Ottilie en Lot a.h.w. nog te
lokaliseren, althans te begrijpen. Hun aanleg is sterk door erfelijke en milieu-factoren
bepaald, ligt verscholen in hun bloed. Het verhaal laat daaraan geen twijfel bestaan.
De gehele geschiedenis van de familie dient om dit duidelijk te maken. Binnen het
bestek van het verhaalmotief van de moord echter is het noodlot alleen te
objectiveren in de vage schaduw van ‘het Ding’, dat bijna niemand waarneemt,
niemand begrijpt, maar iedereen aanwezig voelt.
De abstracte motieven binden dus, ieder voor zich, de verhaalmotieven aaneen.
Vandaar dat de laatste dikwijls in ‘dubbele betekenis’ kunnen worden opgevat. Zij
hebben meer dan één betekeniswaarde. Nu eens wordt in de huwelijken sterk het
noodlot geaccentueerd, dan weer, in het noodlotsmotief bij uitstek, de moord, het
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huwelijksaspect, zonder dat men met zekerheid kan zeggen, dat alleen déze
accenten gelegd zijn. We kunnen dus in principe spreken van de multivalentie van
een verhaalmotief. In Harolds herinnering van de moord bijv. (pag. 68-72) strijden
zinnelijkheid, noodlot en huwelijk als motief zo zeer om de voorrang, dat men ze
alle drie tegelijk aanwezig moet achten; al naar het belang dat de lezer in de passage
stelt, zal een der drie het meest op de voorgrond treden.
Samenvattend vinden we dus aan verhaalmotieven: de huwelijksperikelen van
mama Ottilie, de moeilijkheden in de verhouding tussen Lot en Elly, en de moord,
d.w.z. de gevolgen van de verhouding tussen oma Ottilie en Takma. Deze drie
motieven worden op het niveau der feiten aan elkaar gekoppeld, doordat mama
Ottilie het kind is van de oudste Ottilie en Takma, zodat Lot en Elly eigenlijk neef
en nicht zijn. Op een niveau van hogere abstractie worden ze verbonden door het
motief van het huwelijk, dat van de zinnelijkheid, en dat van het noodlot, als
nawerking van de moord in de ziel der familieleden.
We krijgen dus het schema:

Hiermee zijn we er echter nog niet. Want het probleem dat op pag. 30 gesteld
werd, is slechts verschoven, niet opgelost. Weliswaar kon worden aangetoond, hoe
het te rechtvaardigen is dat er drie verhaalmotieven in één verhaal verenigd zijn,
m.a.w. hoe deze motieven op elkaar zijn betrokken, maar het resultaat is, dat
hetzelfde probleem zich nu voordoet op ander niveau. Hebben we hier te maken
met drie abstracte motieven naast elkaar, of staan ook deze met elkaar in verband?
Anders gezegd: kunnen we de lijnstukken van deze drie abstracte motieven zien
als één continue lijn, doordat ze een gemeenschappelijk kenmerk vertonen?
Met de motieven ‘huwelijk’ en ‘zinnelijkheid’ is dit niet zo moeilijk. Zoals we al
zagen (pag. 32), bieden zij twee verschillende aspecten, resp. het sociale en het
psychologisch-biologische, van een-en-hetzelfde
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gegeven. Maar welk gegeven? En vooral: is ook het derde abstracte motief hierop
1
betrokken? Is er als het ware een sluitmotief ?
Dit is er inderdaad. Het wordt al in de titel gegeven, in het tweede gedeelte: ‘De
dingen die voorbijgaan’. De eerste woorden, ‘Van oude mensen’, wijzen op het
feitenniveau van het verhaal, de laatste op de achtergronden. R. Petsch zou hier
spreken van ‘Vordergrund’- en ‘Hintergrundgeschehen’. Het is dus niet zo, dat in
de titel ‘rangverschil tussen de motieven bedoeld geweest’ zou zijn, zoals Donkersloot
2
wil . Dat hij de eerste twee verhaalmotieven over het hoofd ziet, is wel de
voornaamste reden van zijn misvatting. Zelf erkent hij bovendien, dat de typografie
op dit rangverschil niet duidt. In de eerste druk, van 1906, zijn beide delen van de
titel door een komma verbonden. Het tweede gedeelte is weliswaar met iets kleinere
kapitalen gedrukt, maar dit behoeft niet onderschikking te betekenen; de grotere
ruimte die het tweede gedeelte vanwege het grotere aantal letters inneemt, kan
hiervoor voldoende verklaring zijn. In de Verzamelde Werken staat de titel zonder
punt of komma tussen beide delen afgedrukt, noch ook is er verschil in typografie
tussen boven- en ondertitel. Bovendien, in 1918 en 1919 verschenen een
Amerikaanse en een Engelse vertaling van de hand van Couperus' vriend Alexander
Teixeira de Mattos, met een voorwoord van Stephen MacKenna, eveneens een
3
vriend , onder de titel Old People and the Things that Pass. Het voegwoord is hier
kennelijk gekozen om nevenschikking van de motieven op het niveau der feiten en
van die op het niveau van de ideeën aan te geven. De vriendschap tussen de vertaler
en de auteur waarborgt wel de juistheid van deze verklaring van de Nederlandse
titel, vooral wanneer men bedenkt hoe pijnlijk nauwkeurig Couperus was tot op het
aantal puntjes aan het eind van een uitklinkende volzin.
Het is echter niet eens nodig de Engelse titel als bewijs aan te halen. Het verhaal
zelf verlangt m.i. deze verklaring ook. Zowel de abstracte als de verhaalmotieven
zijn voortdurend afgestemd op dit sluitmotief van het voorbijgaan aller dingen. De
mysterieuze invloed die de tijd op de mensen uitoefent, noopt een ieder als vanzelf
tot een bepaalde levenshouding, die hem niet eens bewust hoeft te zijn. De wijze
waarop

1

2
3

R. Petsch spreekt van de kern: ‘ein fest in sich zusammenhängender, einheitlich wirkender
Motivkomplex, den man wohl auch das Hauptmotiv, in gewissem Sinne als die “Idee” des
ganzen aufgeben mag’. (In: Motiv, Formel, Stoff, te vinden in: Deutsche Literaturwissenschaft,
Berlin 1940, p. 141.)
N.A. Donkersloot, Analyse van een roman, in: Over Louis Couperus, p. 28.
C.f. Henri van Booven, Leven en Werken van Louis Couperus, Velsen 1933, p. 46, 252-254.
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men zijn bestaan aanpast aan de wet der vergankelijkheid bepaalt in hoeverre men
het geluk deelachtig wordt. Voor de een is het belangrijkste het onafwendbare van
het verstrijken van de tijd (Lot), voor de ander het al te langzame tempo waarin dit
geschiedt (Takma en oma Ottilie). Weer een ander kan het heden, als een
voortdurend verglijdend grensgebied, niet begrijpen en wordt van ogenblik naar
ogenblik a.h.w. voortgeduwd (mama Ottilie), of zoekt zekerheid in een, telkens
anders bepaalde, toekomst (Elly).
In de lijn van het verhaal van mama Ottilies huwelijken is uitgebeeld, hoe alles
ontvalt aan wie zich stellen wil buiten de wet van de tijd, aan wie begerig vasthouden
wil wat hij eenmaal heeft bezeten, en zichzelf alleen verliezen kan, in het ogenblik
van de zinnenroes, aan een ander, en niet aan de tijd, in het heengaan van de oude
bekoorlijkheden. De persoonsbeschrijving van mama Ottilie is hierop afgestemd:
haar uiterlijk bezit nog wel jonge trekken, als wilde zij zich tegen de tand des tijds
verzetten.
‘Zij was nu zestig jaren, en zij maakte geen aanspraak meer op
verleidelijkheid, maar dat kinderlijk-poppige had zij behouden. Van een
oudere vrouw had zij de rimpels en diepere groeven, maar het vel van
voorhoofd en wangen was altijd blank en vlekkeloos zacht, teertjes
dooraârd aan de slapen. Zij was heel grijs geworden, maar daar zij heel
blond was geweest en zacht kroezig haar had, was het soms nog of zij
blond was gebleven en, bijna kinderlijk, aan de slapen, in de nek kruifden
er lokjes, hoe eenvoudig overigens dat haar ook met één beweging scheen
opgewrongen en vastgespeld. Mama Ottilie's figuur, klein en tenger, was
bijna dat van een jonge vrouw gebleven, klein en lief waren haar handen:
trouwens een liefheid was in geheel haar wezen en lief vooral waren haar
blauwe kind-ogen. Lot, die glimlachend zag naar zijn moeder, vond haar
als een vrouw, over wie een bewogen leven, een leven van liefde en haat,
was heengegaan, zonder haar heel hard aan te pakken.’ (pag. 11)
Zij is jaloers op Steyn en later op Hugh, bang hen te verliezen aan andere vrouwen,
bang ook daarmee het bewijs geleverd te zien, dat zij zelf ‘voorbijJ’ is. Zij is grillig,
luchthartig, omdat zij de consequenties van haar daden, dat is: de greep van de
tijd, ontlopen wil.
Haar man gaat gebukt onder de gevolgen van zijn misstap met haar. Hij vlucht
in onverschilligheid, omdat hij geen toekomst meer heeft:
‘Zijn leven van nóg jonge man, al jaren geleden weggegooid voor een
gevoelvan-eer, aan een veel oudere vrouw, had hem later een
onverschilligheid ingegeven, die niet meer rekende met wat er nog voor
hem zou kunnen komen.’ (pag. 15)
Het is opvallend, hoe veelvuldig in de persoonsbeschrijvingen en de alleenspraken
de woorden ‘oud’ en ‘jong’ voorkomen, als de twee
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polen waartussen de spanningen ontstaan. Als mama Ottilie zich haar jonge jaren
te binnen heeft gebracht, denkt zij verder:
‘Nu, nu waren al die mannen oud of dood: alleen haar eigen drie mannen,
die leefden; - en Steyn was nog jong. Hij was te jong: als hij zo jong niet
geweest was, had zij hem langer geboeid en zouden zij nog wel lief met
elkander zijn, gelukkig zijn als oudere mensen toch wel samen eens
wezen, ook al is de jonge warmte voorbij....’ (pag. 19-20)
Lot denkt over zichzelf:
‘Hij vond zich nog geen man om te trouwen. Hij was wel jong,
acht-en-dertig; hij zag er zelfs véel jonger uit.’ (pag. 8)
En even later zijn moeder over hem:
‘Nu trouwde hij; hij was al niet jong meer, voor een jongmens; was hij niet
acht-en-dertig?....’ (pag. 12)
En Pauws aan Lots ziekbed, na diens scheiding van Elly:
‘Wat zag hij er jongetjes uit voor zijn jaren, al grijsden hem zijn blonde
haren al....’ (pag. 257)
Het oud-worden is bovendien het centrale probleem voor Lot, zoals we al zagen.
De aard van zijn schrijverschap bijv. wordt erdoor bepaald:
‘Ik ben te oud om te schrijven voor jongelui. Als ik nu schrijf, heb ik de
bourgeoise pretentie gelezen te willen worden door mijn tijdgenoten, bijna
veertigers. Hún interesseert het actuele leven, psychologisch gezien,
maar gegeven in concrete waarheden en niet omwaasd en verdicht en
verdramatiseerd voor gefingeerde personages. Daarom ben ik journalist
en voel ik er voor dat te zijn. Mijn lezer dádelijk te pakken en hem weer
dadelijk los te laten, omdat noch hij, noch ik, meer tijd hebben .... Het
leven gaat voort....’ (pag. 58. Laatste cursivering van mij, B.)
Ondanks deze beweringen schrijft hij toch bij voorkeur juist over het verleden, de
tijd van de Medici's!
Maar ook de andere kanten van zijn wezen worden door deze problematiek
bepaald. Hij voelt zich als met de wortels van zijn bestaan eraan verbonden. Wanneer
hij eens nadenkt over het feit, dat eigenlijk de gehele familie ongelukkige huwelijken
kent, gaan vervolgens niet alleen zijn gedachten over op zijn eigen voorgenomen
huwelijk, maar komt ook zijn angst weer boven:
‘O, de vreeslijke nachtmerrie van oud te worden, van het wintergrauwe
verschiet te zien openen .... Geknakt te worden in zijn ijdelheid op zijn
uiterlijk, dat betekende nog niet zo veel; in zijn ijdelheid op zijn talent, dat
deed al meer pijn; maar geknakt te worden in gehéél zijn fysiek en moreel
bestaan: dat was het vreeslijke, de nachtmerrie!! Niet geknakt, niet inééns
geknakt .... Maar lángzámerhand de verdorring van het jeugd-frisse
lichaam, de verwelking van de intelligentie en geest....’ (pag. 82-83)
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Elly is, met Ottilie jr. en Aldo, degeen die een positieve geesteshouding weet te
vinden tegenover het allesbeheersende probleem van de vergankelijkheid.
‘Zij wilde niet alleen het gevoel, de gedachte; zij verlangde ook vooral
naar de daad.’ (pag. 124)
Eerst vlindert ze van de ene bevrediging naar de andere, tennissen, boetseren,
schrijven. Dan hoopt ze, dat haar huwelijk met Lot haar uiteindelijke daad zal zijn,
waarmee zij alle voorlopigheid van wat bereikt kan worden, zal kunnen overwinnen.
In een durend samenzijn zich aan een ander te geven, zo, dat die ander een zekere
grootheid bereikt, is haar streven. Maar die ander weigert die grootheid en versnippert
zijn krachten in kortstondige werkjes. Zo komt zij eindelijk ertoe zich te geven aan
zeer velen, om in dit liefdevol wegschenken, dit verliezen van zichzelf, de harmonie
te vinden met het wezen van het bestaan, dat vergankelijkheid is, met zichzelf, en
het geluk te bereiken.
In navolging van Ottilie jr. en Aldo wordt het huwelijk tussen Lot en Elly eigenlijk
een vrij huwelijk. Als de band tussen de echtelieden inderdaad niet meer bestaat
op een wijze die hun samenzijn noodzakelijk maakt, als de aantrekkingskracht van
de zinnen geringer is dan de verlangens die in andere richting trekken, is het beter,
in overeenstemming met de wet van het leven, uiteen te gaan. Alles gaat voorbij,
en wie dit niet erkent in gedachte en daad, moet het met zijn ongeluk bekopen. Ten
opzichte van elkaar zijn alle mensen vrij, ten opzichte van de tijd is iedereen
gebonden. Huwelijk en zinnenliefde kunnen een hechte band smeden, maar niet
een leven durend. Geniet ervan, zolang als mogelijk is. Dit is het, wat de jongste
Ottilie, Aldo, Lot en Elly leren begrijpen.
Zij zijn de enigen in de gehele familie:
‘Nu waren zij allen oude mensen, maar.... waren zij nú jong geweest, en
modern, zouden zij zijn getrouwd, zouden zij zijn getrouwd? Hun dikwijls
tot hysterie verhitte bloed had die dwang van het huwelijk nooit kunnen
dulden. Zij hadden gevonden hun éerst sympathieke liefde-genoten want geen van allen was getrouwd om andere dan om passionele redenen,
oom Harold misschien uitgezonderd - maar zodra hen de huwelijksdwang
knelde, hadden zij hun noodlot gevoeld: de sociale wet, die zij altijd
gedachteloos, instinctief hadden gehuldigd en die hun niet deugde, hadden
zij gevoeld hun fatum van getrouwd te zijn en ongelukkig.’ (pag. 81)
Hier verdicht zich het mysterie van de tijd en de tijdgebondenheid. Tijd bestaat niet
alleen als vergankelijkheid, maar ook als beperkte duur, als in een zeker tijdsbestek
heersende conventie. Men levert zich
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uit aan de opvattingen van een bepaalde periode, menende hiermee de tijd
onderdanig te zijn. Maar men dient slechts een verschijningsvorm van de tijd, die
evenals andere verschijningsvormen zal vergaan. Wie dit niet doorziet, ondervindt
de gevolgen tot zijn schade. Gehoorzamend aan een schijnvorm, onbewust zich
verzettend, maar nooit deze situatie doorziend, zijn de familieleden allen ongelukkig
geworden.
Niet alleen echter in hun huwelijken komt de verhouding van de familieleden tot
het probleem van de verglijdende tijd uit, maar ook en vooral in hun
persoonsbeschrijving en hun deelhebben aan het verhaal. Anton Dercksz wordt
aldus beschreven:
‘Vijf-en-zeventig, was hij stil, somber, in zichzelve gekeerd door langdurig
eenzaam leven, vól eenzame gedachten, om zichzelve, gedachten, die
nóg zinnelijkten in hem en dan troebelden óp voor zijn ogen.... Het was
zijn aard geweest, eerst natuurlijk-weg, toen meer bestudeerd, zich te
verbergen, zich niet te geven, zelfs niet in dát wat hem lof en sympathie
zou hebben gegeven in de maatschappij; van niet gewone intelligentie,
en, man van studie, had hij die slechts voor zich gekweekt, en was nooit
meer dan een middelmatig ambtenaar geweest.’ (pag. 42)
Anton is dus iemand die zich negatief tot de stroom van het leven verhoudt, die in
zijn eenzaamheid een durende stilstand tracht te scheppen, in de hoop op die wijze
zijn egocentrische en egoïstische geneugten te bewaren. Hij droomt bij voorkeur
weg in de erotische literatuur van de oudheid en bezit de gave:
‘zich terug te denken in vroegere tijden, in vroeger leven, in historische
zielen, aan wie hij zich voelde verwant, die hij meende te zijn geweest.’
(pag. 150)
Ook hier dus sterke nadruk op het verband tussen tijd en zinnelijkheid, in deze
poging door zinnelust het verleden heden te doen zijn en, omgekeerd, in het tot
stilstand brengen van de tijd lust te vinden.
Over Stefanie wordt o.a. het volgende vermeld:
‘(....) nooit getrouwd geweest, zonder passies, zonder levensbehoeften,
was zij in haar kleine egoïsmetjes schadeloos oud geworden, met alleen
een grote angst, die haar haar leven was bijgebleven: de angst, na haar
dood, die toch naderde, in de verschrikking van de Hel te komen. Zij was
dus heel godsdienstig, overtuigd, dat Calvijn het geweten had, voor
iedereen en alle volgende eeuwen.’ (pag. 50)
Hier dus het tegengestelde van de zinnenlust, die daarom niet minder aanwezig is,
gecombineerd met doodsangst: Stefanies confrontatie met de tijd.
Onderscheiden van de tot nu toe besproken figuren, mama Ottilie, Steyn, Lot,
Elly, Ottilie jr., Aldo, Anton en Stefanie, staan als groep Therèse, Daan, Harold en
Ina. Aan de laatsten immers wordt het
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probleem van de tijd in nauwer relatie met het verhaalmotief van de moord
gedemonstreerd dan aan de eersten. Zij vooral zijn het, die het moordmotief
ontwikkelen.
Therèse is het evenbeeld van haar moeder, even sensueel, even fel levend:
‘Het was Lot, als of hij grootmama zelve zag binnenkomen, jonger, maar
tóch oude vrouw.’ (pag. 119)
‘Nu zij zát in haar zwarte japon, (....) was de gelijkenis huiveringwekkend,
scheen deze dochter één met de moeder, scheen zij de moeder zelve,
en het was of verleden jaren terug spookten in bleek wit licht, wonderbaar.’
(pag. 120)
Zij komen ook hierin overeen, dat zij beiden een buitenechtelijk kind hebben. Het
motief van de tijd is in Therèse a.h.w. beeld geworden: de tijd als herhaling, maar
toch anders; schijnbare herhaling. Want zij is de oudste Ottilie niet geheel. De laatste,
in wanhopig verlangen naar erbarmen, had wel Rooms willen worden om te kunnen
1
biechten ; Therèse is inderdaad Rooms. Terwijl de moeder in voortdurende angst
de tijd maar al te langzaam voelt verstrijken, is Therèse de in gebed zich
overgevende, boetende Ottilie geworden.
In Daan treedt het motief van de tijd minder duidelijk aan het licht. In Indië wordt
hij gechanteerd om wat in het verleden met zijn vader is gebeurd. Het is een van
de vele bewijzen voor de macht van het verleden. De tijd gaat maar al te langzaam
voorbij. Terwijl het de angst van Lot is snel oud te worden, wordt hier, en telkens
elders in het derde verhaalmotief, juist de langzame gang van de tijd beklemtoond.
In de persoonsbeschrijving van Daan (pag. 160) is dit niet verwerkt, zijn optreden
zèlf heeft deze functie.
Veel sterker nog is dit het geval met Harold. Een beschrijving van zijn uiterlijk
wordt vrijwel niet gegeven. Voortdurend wordt hij van binnen uit belicht (bijv. pag.
66-67). Zijn gedachten openbaren hem aan de lezer, en deze gedachten cirkelen
voortdurend om dat ene moment uit het verleden, de nacht van de moord. Hij kan
de herinnering eraan niet van zich af schudden, hij wordt erdoor beheerst,
gebiologeerd. Wanneer Takma, oma Ottilie en Roelofsz overleden zijn, vindt hij
eindelijk rust; dan is het verleden inderdaad eindelijk voorbij, ook voor hem. Het
grijpt hem zo aan, dat hij flauwvalt (pag. 250). Ook Harolds functie is het dus, het
langzame tempo van het verstrijken van de tijd uit te beelden. Hij is zijn angst voor
‘het Ding’. Iets anders wordt er niet van hem verteld.

1

Zie p. 39 van Van Oude Mensen.
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Ina, ten slotte, heeft ook een dergelijke functie. Bij haar is het vooral de
nieuwsgierigheid naar het verleden, die haar tekent en die tevens het verhaalmotief
van de moord verder afwikkelt. Zij tracht met alle geweld het verleden naar zich toe
te halen, uit angst dat haar bestaan door de geheimzinnige machten van dit verleden,
door de gevolgen van een haar onbekende geschiedenis, ondermijnd zal worden.
Haar onzekerheid uit zich in een overdreven standsgevoel, een begerigheid naar
geld en een niet minder heftig ontkennen van deze begeerte. Het verleden zou heel
haar kaartenhuis ineen kunnen doen storten. En zo is zij voortdurend op zoek naar
dit verleden, vragend, roddelend. Noch zij, noch haar vader, komen van het verleden
los; geen van tweeën vinden zij een positieve ‘houding in de tijd’.
De beide alleroudsten, oma Ottilie, 97 jaar, en Takma, 93 jaar, zijn wel de
voorbeelden bij uitstek van dragers van het tijdmotief. Zij zijn zelf het verleden. Eerst
als zij gestorven zijn, is alles inderdaad ‘voorbij’. Zo zijn ook zij, evenals Therèse,
beeld van het motief. Maar zij zijn nog meer. Zij ondergáán de tijd ook. Hun wroeging,
hun angst vooral dat de gehele toedracht eenmaal uit zal komen, hun wachten op
de dood, hun boetedoening door dit eeuwigdurend wachten, laten hen niet alleen
symbool van de tijd zijn, maar tekenen hen ook als de voornaamste slachtoffers
ervan.
‘In de schemer van die gordijnhoek, tegen het donkerende behang, was
haar gezicht een als maar even aangegeven porceleinige vlak van wit,
rimpel-gecraqueleerd zelfs in die schaduw, waarin zij, uit gewoonte van
vroegere omzichtigheid om niet te veel haar verwoest teint te tonen, zich
terugtrok; en de pruik was glad-zwart, overkapt met het zwart kanten
kapje; de zwarte losse japon lijnde slank en ruim om de bijna breekbare
magerte, maar verborg haar zo geheel in die altijd zelfde plooien van
soepel cachemir, dat men haar als niet wist en niet zag, en alleen ráadde,
in zo donkere omhulling. Behalve het gelaat, schenen alleen bevende
levend in de diepe schoot de broze vingers, schemerend staafjesslank
uit zwarte mitaines; mofjes omsloten de polsen. In hoogruggige stoel, als
in troon, zat zij recht, gesteund door een stijf hard kussen, een kussen
ook onder de voeten, die zij nooit toonde, licht misvormd van jicht.’ (pag.
34-35)
Takma wordt o.a. als volgt gekarakteriseerd:
‘(....) in omgang was hij goedig neerbuigend, begrijpend, dat de wereld
aan mensen zelfs van zeventig en zestig anders toescheen dan aan hem,
maar de bonhomie was té veel, was soms te uitbundig om niet gemaakt
te zijn en niet te doen denken, dat hij steeds anders dacht dan hij sprak.
Hij maakte de indruk van een diplomaat te zijn, die, zelve steeds op zijn
hoede, in een ander peilde, wat díe wist.... Soms, in zijn heldere ogen,
sprankelde een vonk op achter de bril, als trof hem plotseling iets, een
heel acute gewaarwording en de halsspiertic wierp het hoofd ter zij, of
hij, plotseling, iets hoorde.... Lacherig vertrok dan zijn mond na, en werd
hij het haastig éens met wie hij sprak.’ (pag. 29)
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In deze beide oude mensen is het verleden zo ten volle beeld geworden, is het
verleden bovendien van zo angstaanjagende zwaarte, dat zij de gehele familie
overschaduwen, allen de druk van de tijd doen gevoelen. Het is niet alleen het
principe van de erfelijkheid, dat de nazaten in veel opzichten een herhaling doet
zijn van de grootouders. Ook het gewicht van dit oude bestaan zelf is oorzaak, dat
de kinderen en kleinkinderen zich voegen naar het stramien van deze levens. Van
de hierdoor ontstane parallellie van levenslijnen, van de herhaling van de
levensproblematiek, van de bijna gedwongen imitatie van het gedrag zijn al genoeg
voorbeelden gegeven; nog niet van de invloed op de dagelijkse omgang met elkaar,
zoals daar is de met diepe eerbied en bijna als een ritueel voltrokken
bezoekverdeling:
‘Haar kinderen - oudere mensen zij allen - kwamen allen geregeld, maar
vroegen aan Anna, de meid, steeds met de poes in haar rokken, wie er
boven was, bij mama. Was er al iemand van de familie, dan gingen zij
niet dadelijk de trap op, om moeder vooral niet te vermoeien door te groot
aantal en te veel stemmen. Dan ontving Anna hen in de
beneden-voorkamer, die zij 's winters stookte, en dikwijls presenteerde
de meid een pruimpje op brandewijn. Was de oude heer Takma pás
aangekomen, dan liet Anna niet na dit te zeggen; en de kinderen, de
kleinkinderen wachtten meer dan een kwartier beneden, omdat zij wisten,
dat mama, grootmama, gaarne een poos alleen was met Takma, haar
oude vriend. Was Takma er reeds enige tijd, dan berekende Anna of zij
al dadelijk boven kon laten....’ (pag. 42-43)
Deze bezoek-verdeling is een van de vele bewijzen van de greep die het leven van
de heel oude mensen, het verleden, heeft op de familie, het heden. De sfeer in het
huis van oma Ottilie wordt erdoor getypeerd.
Men zou kunnen tegenwerpen, dat er alleen kwestie is van gewone wellevendheid
tegenover de beide heel oude mensen. Daar staat echter tegenover, dat het met
een nadruk wordt verteld, die dit alles juist van het gewone leven onderscheidt.
Hetgeen ‘gewoon’ is, behoeft geen nadruk, behoeft nauwelijks in het licht gesteld
te worden. Wordt het wèl verteld, dan verkrijgt het ipso facto belang en wordt het
aan het gewone leven ontheven. De gewone wellevendheid is in het verhaal
functioneel geworden, verkrijgt door haar uitdrukkelijke opneming in het verhaal het
karakter van een ritueel, de bezwering van het verleden uit angst voor dit verleden.
Ook daarbuiten echter werkt het verleden door. Dit wordt o.a. duidelijk aan de
nadruk waarmee, telkens weer, vermeld wordt, dat iedereen die min of meer van
de moordgeschiedenis op de hoogte komt, meent de enige te zijn die weet, waarbij
onveranderlijk het beeld van de oude mensen opdoemt. En vooral ook aan het
herhaalde opteeden, of liever de voelbare aanwezigheid van ‘het Ding’, de schim
van het
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verleden van de beide oudjes, die maar niet voorgoed voorbij wil gaan. Een voorbeeld
van beide werkingen is de volgende passage: de meeste familieleden zijn in de
beneden-voorkamer verenigd; Roelofsz en Takma zijn overleden, maar niemand
durft het de oude vrouw te gaan vertellen.
‘Onderwijl ging het Ding voorbij.... en het zag Harold aan, in zijn ogen,
bijna toegeknepen van pijn. Het Ding....: Harold wist het van kleine jongen
af; Daan wist het sedert enkele maanden, en was er om uit Indië naar
zijn broer gekomen; boven, om de Oude Vrouw, die het wist, raadden het
Stefanie en Anton, maar wilden het geen van beiden weten, om niet in
egoïsme gestoord te worden: maar beneden wisten het ook Adèle en
Steyn, uit de in twee, vieren, achten verscheurde brief - die, welke de
oude heer niet had kunnen verscheuren ....; in Parijs wist het Therèse,
die over zou komen; in Indië wist het de mantri.... Maar niemand sprak
over het Ding - dat voorbij ging; en niet wisten Harold en Daan, dat Adèle
en Steyn het wisten: en niémand van hen wist, dat in Parijs Therèse het
wist; en niet wisten Steyn en Adèle, dat in Indië de mantri het wist, dat
Daan het wist en dat Harold het zo lang al geweten had.... Maar Ina wist
van de mantri en dat er iets was: zij wist niets van Adèle en Steyn en
nooit vermoedde zij éen ogenblik, dat die wisten, dat die wisten....
Niemand sprak over het Ding, en toch was de schim van het Ding om
hen heen, en sleepte zijn sluier van mist....’ (pag. 228-229)
Dit speelt zich in de benedenkamer af, terwijl boven de oude vrouw zit, die ook
beneden aanwezig is, in de gedachten van de familie, en met haar verleden hen
allen beheerst. Alleen mama Ottilie weet er in haar egocentrisme in het geheel niets
van, en daarom ook vraagt Harold aan haar, de oude vrouw op de hoogte te brengen:
het Ding bepaalt de sfeer in die mate, dat men onbewust reageert.
‘En, of het kwam omdat zij zo buiten de sfeer was van het Ding, maar
Harold nam zacht haar hand en zeide - onbewust die impulsie:
- Ja Ottilie.... jij.... Jij moest het zeggen aan mama (....)’ (pag. 229)
Niet alleen echter is in de wijze waarop de figuren met het probleem van de tijd
geconfronteerd worden, en in hun persoonsbeschrijvingen en alleenspraken het
tijdmotief uitgewerkt. Ook het feit dat de familie zo bijzonder groot is - zij omvat vijf
generaties - is als middel aangewend om de tijdsproblematiek kleur en diepte te
verlenen. Met opzet spreek ik slechts van ‘een middel om er kleur en diepte aan te
verlenen’, want we hebben hier niet met het motief op zichzelf te doen. Het gaat
1
hier nl. samen met andere structuuraspecten, de herhaling en de ruimte . Ik moge
daarom nu volstaan met erop te wijzen, hoezeer de problematiek, die de tijd voor
de personen in het verhaal op-

1

Zie p. 175 vgg. en 205-208 van deze studie.
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levert, verscherpt wordt door hun confrontatie in déze vorm met begrippen als duur
en vergankelijkheid. Dat verschillende generaties dicht bijeen leven, brengt telkens
weer zowel de verschillen tussen de personen, d.w.z. de vergankelijkheid van de
mens, als hun overeenkomsten, dus het blijvende van de voornaamste familietrekken,
in herinnering, terwijl de overeenkomsten toch ook weer zodanig zijn dat nimmer
van een nauwkeurige herhaling gesproken kan worden: ze betekenen tevens een
ànders-zijn. Het generatieverband bindt èn scheidt. Een voorbeeld: wanneer Lot,
Elly en mama Ottilie bij de oude grootmoeder en Takma op bezoek zijn, wordt
daarvan gezegd:
‘Nu zaten ze, in een cirkel, en over en weer gingen enkele woorden en
Lot voelde zich een kind, Elly helemaal een kindje, zijn moeder een jonge
vrouw.... Zij leek wel op grootmama, maar wat in grootmama imposant
was geweest van kreole-schoonheid, was bij mama zo verlievigd
geworden, was álles liefjes geworden, was het nu nog.’ (pag. 98-99)
Uit het voorgaande volgt vanzelf, dat de compositiemotieven eveneens in de lijn
van het sluitmotief zijn opgenomen. Zij geven, zoals we zagen, reliëf aan de
verhaalmotieven en zij behouden die functie in het geheel van het verhaal. Ottilie
jr. vertegenwoordigt háár houding in de tijd, zo ook Pauws. Hun aanwezigheid
verbreedt en verdiept de problematiek in het sluitmotief.
Zozeer is het motief van de tijd het eigenlijke gegeven van het verhaal, dat het
zich tot in de taalbehandeling uitdrukt.
De woordkeus wordt in het gehele verhaal in hoge mate door het sluitmotief
bepaald. Ik wees al op het veelvuldig gebruik van de woorden ‘jong’ en ‘oud’. Deze
twee, en ‘kind’ - als tegengestelde van volwassene, niet van ouders - komen in het
eerste hoofdstuk, dus over 17 hele pagina's verspreid, precies 80 maal voor! Hierbij
komen dan nog bijv. blond, (opp.) grijs, onschuldig (bijv. verbonden met kind), klein,
kleintjes (adv.), kras, al zo lang, altijd, vroeger, ooit, nooit, verliezen, afstaan,
voorbijgaan, verdwijnen, bewegen, duren, etc. - alle eveneens in het eerste
hoofdstuk; ten slotte zinnetjes die op een of andere wijze de relatie met de tijd
accentueren: ‘Dat geeft rimpels, zo boos te zijn’, ‘Maar je hebt nog een heel zacht
velletje’ (pag. 7).
Woorden die geen betekenisverband met de tijd inhouden, woorden vooral die
personen èn dingen karakteriseren, worden dikwijls herhaald: de ‘wijnrode’ kleur
van de gordijnen in oma Ottilies kamer, de ‘staafjes-slanke’ vingers van haar handen,
die ‘een hoekig gebaar schetsen’, het ‘kreoolse’ in het uiterlijk van sommige
familieleden; uitdrukkingen als ‘dat is le moindre de mes soucis’ van Ina, het veel-
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vuldige ‘Ja, ja, zo, zo,’ van dokter Roelofsz en zijn ‘ik breng mama nog tot de
honderd’; ook trekjes in het verhaal, zoals dat van de poes die telkens tussen oude
Anna's benen doorslipt, en het opstoken van de kachel in de beneden-voorkamer.
In al deze herhalingen, of liever: in het verschijnsel zelf van de herhaling, drukt het
tijdmotief zich mede uit. Tegelijk echter betreden we hiermee weer het terrein van
een volgend hoofdstuk, waar de tijd niet als motief, maar als verhaalfunctie besproken
wordt. Hier blijft deze kwestie daarom rusten.
De verhaalmotieven, waarin de personen in hun handel en wandel ten tonele worden
gevoerd, zijn dus alle drie betrokken op het sluitmotief. Hiervan staat het derde, dat
van de moord, het meest op de voorgrond. Dit zou men het hoofdmotief kunnen
noemen, als men daarmee bedoelt het motief dat de levendigste herinnering
achterlaat. Dat het verhaal echter verder reikt dan alleen dit ‘hoofdmotief’, blijkt niet
alleen uit het voorkomen van de twee andere verhaalmotieven naast dat van de
moord, maar ook hieruit, dat de abstracte motieven hetzelfde sluitmotief vertonen
als de verhaalmotieven. Huwelijk, zinnelijkheid, noodlottige nawerking van de moord
in de vorm van schuldgevoel en boetedoening, alle worden in hun betrekking met
de tijd, met de vergankelijkheid vooral, door de verhaalpersonen beleefd en in het
verhaal verbeeld: het huwelijk als het sociale aspect, de zinnelijkheid als het
psychologisch-biologische aspect, noodlottige schuld en boete als het existentiële
aspect van de tijdervaring.
Met dit al is het duidelijk voor een ieder die het boek ook maar oppervlakkig leest,
dat het derde verhaalmotief en het derde abstracte motief de voornaamste zijn. Hoe
is dit in het licht van het voorgaande te verklaren? Dat aan de moord en de
noodlottige gevolgen daarvan het grootste aantal bladzijden is gewijd, zou al een
antwoord kunnen zijn, ware het niet, dat dit antwoord meteen een nieuwe vraag
oproept: wat is dan de zin van deze ruime bedeling aan juist deze motieven? Waarom
niet aan de andere motieven minstens evenveel aandacht besteed?
Deze vraag naar de zin van juist deze centrale positie moet de kern van het boek
raken. Hij kan dus slechts beantwoord worden, als we de zin van het gehele verhaal
in het oog vatten. Deze moet te vinden zijn in het sluitmotief. Het boek geeft dit
sluitmotief, zoals we zagen, duidelijk weer in de titel: ‘De dingen die voorbij gaan’.
De tijd, de vergankelijkheid aller dingen, en speciaal de levenshouding die de mens
hiertegenover inneemt, is het uiteindelijke motief van het boek. Maar geldt dit niet
voor verreweg de meeste verhalen? Is de tijd niet op
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analoge wijze het sluitmotief van zgn. avonturenromans, reisverhalen, psychologische
romans, familieromans etc., omdat we hier te maken hebben met het grondprobleem
van ieder mensenleven? Als dit waar is, zou een grondtrek zelfs van het verhaal
1
gevonden zijn . Dit zou ons echter niet van de verplichting ontslaan de verwerkelijking
van deze grondtrek in juist dit verhaal, die in geen enkel ander verhaal zo is geschied,
in verband met de gestelde vraag nader te beschouwen. Wat van deze grondtrek
van ieder verhaal ook wezen mag, het voorbijgaan aller dingen is een dermate
algemeen verschijnsel, dat het zonder een bepaald stempel, een bepaalde belichting,
een bepaalde beleving, niet wel als het speciale motief van een speciaal verhaal
gezien zou kunnen worden. Eerst in dit stempel, deze belichting, deze beleving,
vinden we de zin van het gehele verhaal uitgedrukt.
Uit de analyse van het sluitmotief is wellicht reeds deze zin gebleken. Het
voorbijgaan aller dingen laat het verhaal ons ervaren als een noodlot,
onontkoombaar, onbegrijpelijk. Alles komt mama Ottilie onherroepelijk te ontvallen,
het ene snel, zoals haar liefdes, het andere langzaam, zoals haar jonge uiterlijk.
Alle huwelijken zijn onontkoombaar onderhevig aan het vergaan der eens zo sterk
schijnende banden. De levens van Ottilie jr., Aldo, Stefanie, Anton, zijn in hun
zinnelijkheid bepaald door het als noodlottig beschreven verloop van de tijd, of zij
dit weten te aanvaarden of niet.
Het kan wel niet anders of het derde abstract motief, de noodlottige nawerking
van de moord in de vorm van schuldgevoel en boetedoening, moet ongemeen
worden versterkt door dit enige aspect van tragiek, dat het sluitmotief van de tijd
vertoont. Nu eerst wordt ten volle duidelijk, hoe de beide zeer oude grootouders zo
geheel beeld kunnen worden van het verleden, dat zij de ganse familie
overschaduwen en allen de druk van de tijd doen gevoelen. Zij vooral
vertegenwoordigen het verhaalmotief van de moord. Dit motief wordt niet zo zeer
ontwikkeld, als wel afgewikkeld. Het feitelijke hoogtepunt is aan het begin van het
verhaal al voorbij. Ook hierin bespeuren we de werking van het sluitmotief. Daarbij
komt nog dit: Het ingrijpen van het sluitmotief, het noodlottige verglijden van de tijd,
op het motief van de nawerking van de moord resulteert in het angstwekkend
langzame tempo, waarin het ene feit na het andere aan telkens meer familieleden
bekend wordt - de ontwikkeling van het motief -, maar waarmee anderzijds die hele
lugubere geschiedenis ten langen leste in het duistere verleden verzinkt - de
afwikkeling. Wanneer Roelofsz,

1

C.f. S. Dresden, Over het Lezen van Romans, p. 99.
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Takma en oma Ottilie gestorven zijn, is eindelijk ‘het Ding’ voorgoed voorbij.
Nu ook springt in het oog, waarom bepaalde woorden, zoals Angst, Oude Vrouw,
Dood, het Ding, soms met een hoofdletter gedrukt zijn. Dat is vooral op die plaatsen
het geval, waar de aanwezigheid van de tijd, de invloed van het verleden, de druk
van de naderende toekomst, worden gevoeld als zich van buiten aan de personen
opdringende gevaren, als een onafwendbaar noodlot. De met een hoofdletter
geschreven woorden verlenen aan dit noodlot bij uitstek ‘vorm’. Voorbeelden zijn
de reeds geciteerde passages van pag. 228-229, waar beschreven wordt hoe
iedereen wel iets van de toedracht afweet (Ding, Oude Vrouw), de sterfscène van
oma Ottilie, pag. 250 (Ding, Dood), en de alleenspraak van Lot in het laatste
hoofdstuk, pag. 266 (Angst voor de Ouderdom). Op pag. 40 zegt oma Ottilie tot haar
oude vriend:
‘Zij erven ons verleden. Zij erven die Angst.... Zij erven onze zonde. Zij
erven de straf voor wat wij gedaan hebben.’
De genoemde aspecten van noodlotservaring zijn in deze woorden verenigd. Door
de doorwerking van het sluitmotief wordt het noodlot van de beide oudjes verhevigd
tot het heersende noodlot in het boek.
Het is in dit verband van belang na te gaan, in hoeverre in het verhaal ‘de dingen’
ook werkelijk ‘voorbijgaan’. Het valt dan op, dat door het overlijden van oma Ottilie
datgene, dat maar niet voorbijgaan wilde, 60 jaren lang, toch eindelijk verdwijnt:
‘Het Ding.... het vreeslijke Ding.... hij zàg het!
Het wendde zich bij de eindbocht van zijn jaren-, jarenlange, eindeloze
weg.... En het stortte weg, in een afgrond.
Het was verdwenen.
Alleen een mist, als het waas van zijn nevelsluier, wapperde voor Harolds
ogen.’ (pag. 250)
Schuld en boete, in de zin dus van de abstracte motieven, verdwijnen inderdaad uit
het heden en worden verleden. Ook aan de huwelijksverhouding, zoals twee mensen
die in de aanvang van hun samenzijn beleven, komt een einde. En alle zinnelijkheid
slijt door hoge ouderdom weg. Niet echter verdwijnt de ervaring van dit heenglijden.
Die is met het mens-zijn gegeven. Mama Ottilie en Lot blijven, ook ‘na’ de laatste
bladzijde, met het probleem worstelen. Tot op zijn uiterste ogenblik moet ieder mens
de tijd als zijn noodlot ondergaan. Het sluitmotief heeft dan ook twee aspecten:
naast het aspect van het voorbijgaan van alle dingen is er het aspect van de
voortdurende confrontatie met dit levensprobleem.
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We vinden dus de zin van het feit, dat het derde verhaalmotief de meeste
plaatsruimte toebedeeld krijgt, hierin gelegen, dat het meer dan de andere er zich
toe leent de zin van het gehele verhaal tot uitdrukking te brengen. Van alle personen
echter, die in het boek optreden, is Lot degene die de problematiek van het sluitmotief
het duidelijkst vertegenwoordigt. De beide oudjes ondergaan haar als door een
slang gebiologeerde vogeltjes, Lot echter lijdt in zijn angst voor de ouderdom bewust
aan het verstrijken van de tijd. Het is daarom, dat het meest op de voorgrond
tredende motief als ingebed ligt in zìjn levensverhaal. Al blijft hij tot vlak voor het
einde van het boek onkundig van de eigenlijke moordgeschiedenis, toch wordt het
verloop ervan door zijn leven heengeweven, doordat de voornaamste personen
telkens weer met zijn ogen bezien worden. Het laatste hoofdstuk is dan ook geheel
aan hem gewijd.
Dit hoofdstuk is bijna één lange ‘monologue intérieur’. Alle motieven komen daarin
nog eens samen. De verhaalmotieven: Lot heeft Steyn op bezoek gehad, die hem
het lot van zijn grootouders uiteengezet heeft; hij heeft een brief van zijn moeder
ontvangen, waarin zij hem schrijft over alweer dezelfde moeilijkheden; en hij denkt
aan Elly, hun beider toekomst, zijn angst voor de ouderdom. Maar ook de abstracte
motieven. Deze worden in Lots overpeinzingen zodanig verbonden, dat zij elkaar
wederkerig oproepen en versterken:
‘- God.... mijn God.... Kan ik nog zó oud worden....? Zo oud als die oude
mensen geworden zijn.... Is het mogelijk, dat ik zó langzaam verdor en
verwelk, afsterf en mij voortsleep, en altijd met dat geknaag aan mijn hart
en altijd met dat eenzame leed, een leed dat ik nog niet uitzeggen kan....
aan niemand.... aan niemand.... zelfs aan Steyn niet.... omdat ik niet
veroordelen wil.... omdat ik niet veroordelen kán....’ (pag. 266).
Lots gedachten beginnen dus bij het leven van zijn grootouders. Maar stuk voor
stuk zijn zij van toepassing op hen èn hem: het langzame afsterven, het onbegrepen
noodlot, knagend aan het hart, onuitspreekbaar, de onbegrijpelijke schuld, waarom
veroordeling niet mogelijk is. De schakel tussen de levens van deze mensen is de
ervaring van de tijd als een noodlot. De tekst gaat dan verder:
‘....omdat ik niet anders kán.... omdat Elly voor zich gelijk heeft.... omdat
zij léeft in wat zij nu doet.... en zou kwijnen, bleef zij altijd bij mij, aan wiens
zij zij zich nutteloos voelt.... doelloos.... doelloos....’.
Hier volgen dus de huwelijksverhouding, het recht op eigen leven, de houding in de
tijd, in de gedachtenrij.
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‘....en de dagen zouden zich slepen, heel langzaam voorbijgaan.... niét
vol rode wroeging en haat, hartstocht en moord, als ze voorbij waren
gegaan voor die twee héel oude mensen.... maar vol knaging in zich,
weemoed in zich en leed, o pijnlijk leed in zich en dat hij nóoit uitzeggen
zou, en dat zijn geheim zou zijn.....’ (pag. 268)
Ten slotte wordt er dus de zinnelijkheid bij betrokken, in associatie met de moord
en ervaren aan het heenglijden van de tijd. In deze citaten, gekozen uit het laatste
hoofdstuk, het sluitstuk van het verhaal, vormen zinsneden die juist dit heenglijden
verwoorden, de verbinding tussen de nog eenmaal opduikende verhaalmotieven!
Op pag. 9-40 van deze studie werd gewezen op de multivalentie van de
verhaalmotieven. Door hun aller betrokken zijn op het sluitmotief wordt de
mogelijkheid meer dan één betekenis te dragen, nog meer in de hand gewerkt. Juist
dit sluitmotief maakt als gemeenschappelijk oriëntatiepunt de associatieve
overschakeling van het ene verhaalmotief op het andere mogelijk.
Daar het sluitmotief de eigenlijke zin van het verhaal bevat, kan men met goed
recht ook de term grondmotief gebruiken. De eerste term vloeide voort uit de methode
van onderzoek. Het uiteindelijk gevonden motief sloot immers alle vorige in. Bij
voortgaande analyse echter is gebleken, hoe zeer dit motief alle andere tevens
doordringt. Als zingever is het werkzaam zowel in verhaalmotieven als in de abstracte
motieven. Bij voltooiing van het motievenonderzoek is het dan ook alleszins
gerechtvaardigd van grondmotief te spreken. We kunnen het nu zien als de
voedingsbodem van het gehele verhaal, een visie die bij het begin van het onderzoek
nog niet mogelijk was.
Nu dit het geval is, kan het interessant zijn terug te keren naar de eerste bladzijde
van het boek, om nogmaals het ontstaan van de lijnstukken na te gaan. Daartoe
1
nummeren we de zinnen als volgt :
1) De diepe basstem van Steyn klonk in de vestibule.
2) - Kom Jack, kom hond, kom je mee met de baas! 3) Kom je mee!?

1

De vraag, wat men onder een zin heeft te verstaan, is een linguistisch probleem en komt hier
dus niet aan de orde. We nemen genoegen met de misschien al te eenvoudige, maar in ons
geval toch wel meest bruikbare omschrijving: een zin is een groep van woorden, die zich
typografisch onderscheidt doordat hij begint met een hoofdletter en eindigt met een punt,
uitroepteken of vraagteken, of in sommige gevallen met een reeks van punten. C.f. J.v.
Ginneken: ‘Une phrase, à la prendre dans la signification que lui accorde tous les jours l'usage,
est une succession de mots plus ou moins bien séparés du reste par les signes de la
ponctuation’. (Principes de linguistique psychologique, Amsterdam-Paris-Leipzig 1907, p.
273.)
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4) De blijde blaf van de terrier galmde op, en néer over de trap stormde
zijn uitbundige vaart, als struikelde hij over zijn eigen poten.
5) - O, die stem van Steyn! siste mama Ottilie tussen haar tanden, en zij
sloeg driftig bladen om van haar boek.
6) Charles Pauws zag haar rustig aan, met zijn glimlachje, zijn lach om
mama.
7) Hij zat, vóor hij naar Elly zou gaan, na den eten bij zijn moeder en hij
dronk zijn kopje koffie. 8) Steyn ging met Jack uit; de avondstilte effende
zich door het kleine huis, en in de zitkamer, onpersoonlijk en ongezellig,
suisde het gas. 9) Charles Pauws keek naar de punten van zijn bottines,
en vond, dat ze goed zaten.
10) - Waar is Steyn naar toe? vroeg mama, en haar stem siste, ongerust.
11) - Gaan wandelen met Jack, zei Charles Pauws; thuis noemde men
hem Lot; zijn stem klonk zacht en kalmerend.
12) - Naar zijn meid is hij toe! siste mama Ottilie.
13) Lot had een beweging van moe-zijn.
14) - Hè, mama, zei hij. 15) Wees nu kalm, en denk niet meer aan de
scène. 16) Ik ga straks naar Elly, en nu zit ik nog een ogenblikje gezellig
bij u, niet waar. 17) Steyn is toch je man.... 18) Je moest niet altijd zo met
hem kibbelen, en zulke dingen zeggen, of denken. 19) Je bent weer net
een kleine furie geweest. 20) Dat geeft rimpels, zo boos te zijn.
21) - Ik ben tòch een oude vrouw.
22) - Maar je hebt nog een heel zacht velletje....
In de nevenstaande tabel is het verband tussen de zinnen aangegeven door middel
van verbindingsstrepen. Bijna steeds loopt er een verbindingslijn naar de voorgaande
zin; voor een verantwoording hiervan zij, ter wille van de overzichtelijkheid, naar het
volgende hoofdstuk verwezen. De andere verbindingslijnen symboliseren verband,
voorzover voorgaande zinnen, door hun aanbod van bepaalde feiten, een volgende
zin eerst recht begrijpelijk maken. Hierbij is afgezien van de dóórwerking van een
bepaalde sfeer, die onder het lezen in de beleving van de tekst aanwezig blijft, ook
al geven enkele zinnen er misschien geen steun aan. Het gaat alleen om in de tekst
aanwijsbare feiten. Zo lopen er verbindingslijnen van zin 10 naar 8, 5, 3, 2 en 1. De
vraag van Ottilie: ‘Waar is Steyn naar toe?’ roept het feit op, dat Steyn met Jack is
uitgegaan (zin 8), maar tevens brengen het sissen van haar stem en haar
ongerustheid haar vorige opmerking in herinnering (zin 5) en daarmee de roep van
Steyn (zin 1, 2 en 3). Zin 4 valt erbuiten, niet omdat hij van geen belang zou zijn bij
het lezen van zin 10 - de sfeer van blijdschap van de hond staat in scherp contrast
met de gemoedsgesteldheid van Ottilie -, maar omdat het hier een van die
imponderabilia in de beleving betreft, die zich aan een nauwkeurige beschrijving
onttrekken. Het zij echter toegegeven, dat op deze wijze geen absoluut zekere
maatstaf is verkregen. Toevoegen of weglaten van enkele verbindingslijnen in de
tabel is mogelijk.
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Het linker uiteinde van een verbindingslijn noem ik het referentiepunt. Zin 10 bijv.
doet 6 maal dienst als referentie. Hij is bovendien 6 maal referent, omdat van daaruit
6 verbindingslijnen teruglopen naar voorgaande zinnen.
Op grond van het aantal referenties blijken vooral zin 2, 5, 8, 10 en 12, en in
zekere zin ook 3 en 15 van belang. Onder de referenten zijn het zin 5, 10, 11, 12,
15, 17, 18 en 19. Samen vormen zij de quintessens van het begin van het verhaal,
en daarmee van het begin van het eerste verhaalmotief. Dat zin 2 het hoogste aantal
referenties heeft, is aan de ene kant niet verwonderlijk, omdat het verhaal daar
immers begint, aan de andere kant is het een bewijs, dat het verhaal hier goed
geschreven is, zonder omhaal van woorden die niet ter zake doen, en de lezer
inderdaad in medias res plaatst: zin 2 is sterk motiefvormend.
Wat echter te zeggen van de nog niet genoemde zinnen, die welke, bij optelling
van het aantal keren dat zij referentie èn referent zijn, niet hoger dan het cijfer 3
komen? Zijn dat zinnen die er niet toe doen, of moet hun belang nog blijken?
Aan zin 1 kunnen we snel voorbijgaan; hij kan, als eerste zin, natuurlijk geen
referent zijn. Zin 4 is inderdaad een dood punt; de hond speelt in het verhaal geen
enkele rol meer. Met zin 6 is dat echter anders; hij introduceert Lot, de hoofdpersoon
van het tweede verhaalmotief, maar nu nog als ondergeschikt aan het eerste gezien.
In zin 7 begint het tweede motief, of als men wil is hier een aanloop daartoe gegeven.
Ook van zin 9 kunnen we, na al het voorgaande, zeggen dat hij van belang is voor
het tweede verhaalmotief, maar tevens voor het grondmotief: hij tekent de fatterigheid
als levenshouding tegenover het probleem van de vergankelijkheid. Zin 13 en 14
zijn alleen verbindende zinnen in het eerste motief; zij geven niets bijzonders, doen
het verhaal slechts voortgang vinden. Het tweede verhaalmotief komt weer in zin
16 aan bod. Zin 20, 21 en 22 ten slotte zijn duidelijk betrokken op het grondmotief.
Zo zien we, dat slechts 3 zinnen van de eerste bladzijde voor het ontstaan van
de lijnen en motieven van weinig of geen belang zijn. Daarvan maakt er één, zin 4,
deel uit van de aanhef van het boek; de twee andere, zin 13 en 14, gaan op in de
eerste motieflijn. De rest, kan men op grond van de hier gevolgde beschouwingswijze
zeggen, staat in functie van de opbouw van het motievengeheel. Het duidelijkst
komt natuurlijk het eerste verhaalmotief naar voren. Daarnaast echter wordt het
tweede motief, in verbinding met het eerste, voorbereid. Ook het grondmotief krijgt
reeds contouren. Hoe verder de verhaalmotieven zich ontwikkelen, des te duidelijker
zal dit grondmotief zicht-
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baar worden. Het is natuurlijk niet goed mogelijk het gehele boek op deze wijze te
ontleden. Moge de analyse van de eerste bladzijde en van het laatste hoofdstuk,
ieder op andere wijze volbracht, voldoende zijn.
Zo is Van Oude Mensen, de Dingen die Voorbijgaan te lezen als een verhaal in één
doorlopende lijn. Door van de verhaalmotieven tot abstracte motieven op te klimmen,
en nog weer verder tot het sluit- of grondmotief, hebben we de eigenlijke betekenis
van het verhaal menen te vinden. Tot deze opvatting kwamen we niet door loutere
redenering, maar mede, en vooral, met behulp van de tekst zelf, omdat ieder hoger
motief, het sluitmotief inbegrepen, in de bewoording van de tekst gegrond bleek te
zijn. Al deze motieven, en ook de verschillende lijnen en lijnstukken, moeten dan
ook niet begrepen worden als door reflectie uit concrete gegevens afgeleide
begrippen. In deze zin zijn ze niet abstract, wel in de betekenis van ‘niet
waarneembaar’, hetzij met de uiterlijke zintuigen, hetzij met het ‘innerlijk oog’ van
de lezer. De lijnen (lijnstukken) zijn in de ervaringswijze van het verhaal, die het
lezen is, gegeven en worden vervolgens door dit lezen verwerkelijkt. De motieven
zijn in deze verwerkelijking werkzame ideeën, die leiden tot het ontstaan van een
zinvol verband, zonder hetwelk het verhaal niet kan zijn. De literatuurbeschouwer
kan natuurlijk de - in deze zin! - ‘concrete’ motieven uit het verhaal losgemaakt
denken en zich aldus het abstractum ‘motief’ vormen; dit neemt echter niet weg,
dat ze in het verhaal realiteiten zijn.
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III In functie van de tijd
1

Het principe van de herhaalbaarheid van een reeks gebeurtenissen in een verhaal
is nu al wat duidelijker geworden: Tussen het gegeven begin en einde van de reeks
treffen we een opeenvolging van gelijksoortige elementen - zinnen c.q. lijnstukken
- in zinvol verband aan. Preciezer: we hebben gevonden, dàt dit verband bestaat
en, in het geval van Van Oude Mensen, wèlk verband dat is. We zullen ons nu met
de vraag bezighouden, hoe we ons dit verband kunnen denken.
Aangezien er twee categorieën van opeenvolgende elementen aangetroffen
worden, zinnen en lijnstukken, zullen we het verband voor ieder van deze apart
2
beschouwen, te beginnen met de eerst genoemde .

A. Het verband tussen de zinnen tijd en volgorde
‘In de beleving, zonder welke het taalkunstwerk niet denkbaar is, volgen elementen
van dezelfde orde elkaar op. Dit is een ervaringsgegeven, waarover de beoefenaar
van de literatuurwetenschap zich verder niet ongerust behoeft te maken. Hoe die
opeenvolging mogelijk is, of ze nog ergens op berust, wat tijd is en wat duur en wat
hun beider relatie, dit alles behoeft hem niet te interesseren, zolang bij binnen het
door hem gekozen probleemgebied blijft. (....) Hij mag eenvoudig stellen, dat die
3
opeenvolging er is’ . Op deze woorden uit zijn beschouwing Tijd en Taalkunstwerk
laat C.F.P. Stutterheim enige opmerkingen volgen over de aard van de tijdbeleving
bij het lezen, waarop wij later zullen terugkomen. Wij onderschrijven zijn weigering,
zich op het gebied der filosofie te begeven als dit niet nodig is, maar willen hieraan
toch eerst een andere gedachte over de tijdbeleving vastknopen dan hij in zijn
beknopte beschouwing wilde ontwikkelen.
Tijdens het deelhebben aan de tekst zijn de zinnen van een verhaal gegeven in
een formatie ‘na-elkaar’. De feiten uit het dagelijks leven

1
2
3

C.f p. 13.
Zie p. 55, noot 1.
C.F.P. Stutterheim, Tijd en Taalkunstwerk, Amsterdam 1950, p. 11-12.
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treffen we daarentegen aan in een dubbele rangschikking: na elkaar en gelijktijdig,
naast elkaar zo men wil. Nu ligt het voor de hand te veronderstellen, dat de
zinsopeenvolging wel bij uitstek geschikt zal zijn om uit het complex van feiten dat
het leven biedt, juist die weer te geven welke zich na elkaar voordoen. Dit wil niet
zeggen, dat de naast elkaar geschikte feiten voor weergeving in taal ondeugdelijk
zouden zijn. Maar het zal toch een zekere soepelheid van taalbehandeling vergen
hierin te slagen. Het na-elkaar der gebeurtenissen lijkt gemakkelijker te vangen in
het na-elkaar der zinnen. Hoezeer de taal a.h.w. hierom vraagt, blijkt wel, wanneer
een verteller bij het weergeven van bijv. een ongeluk dat hij zojuist meemaakte,
misschien wel door emotie genoopt, de natuurlijke, chronologische rangschikking
laat varen en zijn feiten door elkaar etaleert. Het verhaal is dan vaak moeilijk te
volgen, de verteller moet allerlei verklaringen inlassen om het verband te
verduidelijken. De duisterheid van zijn verslag is waarschijnlijk ook te wijten aan
onnauwkeurige woordkeus en aan andere feilen; dit neemt echter niet weg, dat de
helderheid van zijn betoog toch vooral gediend zou zijn door handhaving van de
chronologie. De chronologische volgorde der feiten bezit een vanzelfsprekendheid,
waarvan men in de verhaalvorm de weerspiegeling kan zien in het na-elkaar der
zinnen. Ook een wetenschappelijke verhandeling wint aan helderheid, wanneer de
schrijver bij het ontplooien van zijn gedachtengang gebruik maakt van het principe
van het na-elkaar van zinnen.
Deze overwegingen en waarnemingen vormen het uitgangspunt van het volgende
onderzoek. Aangezien de geschiedenis van de Oude Mensen, die zich in het verloop
van enige tijd afspeelt, weergegeven is door middel van een medium dat zich
eveneens in de tijd ‘voltrekt’ - opeenvolging en gelijktijdigheid van feiten gevangen
in opeenvolgende zinnen -, is het mogelijk in het deelhebben aan de tekst, tijdens
hetwelk m.i. aan de determinant tijd door de lezer geen schakeringen waargenomen
worden, reflecterend twee tijdsaspecten te onderscheiden, die voor een beter begrip
van het lijnstuk van groot belang zijn.
In de eerste plaats noem ik de tijd op het plan van de betekenis, van de inhoud der
opeenvolgende zinnen. Het hier bedoelde tijdsaspect wordt bepaald door de
volgorde, waarin de lezer de feiten uit het verhaal (handelingen, gedachten,
gevoelens, mededelingen van wie ook) tegenkomt, en kan gevonden worden uit
het logische en psychologische verband tussen die feiten. Niet gaat het om de
tijdnoties, ge-
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1

wekt door expliciete aanduiding van het handelingsmoment in de z.g. vertelde tijd ;
die zullen later besproken worden. Ook niet om die welke vastliggen in de vormen
van het werkwoord: voorzover deze tot het gebied van de grammatica behoren, zijn
zij in deze studie niet aan de orde; als determinanten van het perspectief en het
point-devue komen zij elders ter sprake. Alleen is bedoeld de tijd die voorondersteld
moet worden waar van volgorde sprake is, en die zijn uitdrukking vindt in de, als
een factisch en psychologisch verband begrepen en beleefde, volgorde van de
aangeboden feiten. Evenals in het vorige hoofdstuk bij de bespreking van het
ontstaan van een lijnstuk blijft ook nu de deiksis, als syntactisch-verbandlegger
tussen zinnen, buiten beschouwing.
Het factisch verband betreft de volgorde van de concrete feiten en gebeurtenissen.
Het kan tweeërlei zijn. Het logisch verband wordt aangetroffen, waar volgorde in de
zin van oorzaak (c.q. reden) en gevolg in abstracto vastgesteld kan worden. Logisch
komt de reden ‘vóór’ het verzoek: ‘Ik heb dat boek hard nodig. Mag ik het lenen?’
De taal behoeft zich hieraan echter niet te storen: ‘Mag ik dat boek van je lenen? Ik
heb het hard nodig’. Logisch blijft echter de oorspronkelijke ‘volgorde’ bestaan.
Daarnaast staat het natuurlijk verband, dat ik zo zou willen noemen, omdat het
de vanzelfsprekendheid van de opeenvolging van bepaalde feiten uit het dagelijks
leven betreft. Een goed voorbeeld is de volgorde van vraag en antwoord, of van
losse opmerkingen van twee converserende personen. Ook aan deze volgorde
behoeft de taal zich niet te storen. Afgezien van de vraag of het goede stijl is, kan
men zowel schrijven: ‘“Heb je de tentoonstelling al bezocht?” vroeg A. “Ik ga er
morgen heen”, antwoordde B’, als ook: ‘“Ik ga er morgen heen”, antwoordde B op
de vraag van A of hij de tentoonstelling al had bezocht’, of zelfs: ‘“Ik ga er morgen
heen”, zei B. A had hem nl. gevraagd, of hij de tentoonstelling al had bezocht’.
Het psychologisch verband onderscheidt zich van het factische, doordat bij het
lezen de herinnering een grotere rol speelt. Zeker is er een element van ‘bewaren’
van hetgeen zojuist gelezen is ook werkzaam bij elk vaststellen van logisch en
natuurlijk verband. Deze werking blijft echter zo verborgen, dat zij alleen door
redenering aan het licht komt. Bij enige introspectie is echter de rol van de herinnering
in het psychologische verband al te herkennen.
In zijn reeds eerder genoemde verhandeling heeft Stutterheim ge-

1

Zie hoofdstuk III C.
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wezen op dit onderscheid tussen herinneringsmoment en belevingsmoment in ieder
ogenblik dat de lezer deelheeft aan de tekst. In een verhaal kunnen twee of meer
betekenissen wel tegelijkertijd, maar niet op dezelfde wijze, in hetzelfde Nu aanwezig
1
zijn. ‘Eén is er als waarneming of beleving, de andere zijn er als herinnering’ . De
situatie lijkt mij intussen toch wel iets ingewikkelder dan Stutterheim het hier voorstelt.
Iedere herinnering kan, ja moet op haar beurt onmiddellijk weer beleefd worden en
aldus in de beleving opgaan. Het bewustzijn van de lezer bij diens deelhebben aan
de tekst doet zich immers, bij reflectie daarop, kennen als een geheel. Herinnering
2
en beleving zijn daaraan te onderscheiden aspecten, geen scheidbare grootheden .
Ook bij het psychologisch verband doen zich twee mogelijkheden voor. Het kan
tot stand komen door herinnering van bepaalde feiten die de tekst tot op een zeker
moment gegeven heeft, en vervolgens door het vasthouden van een zekere sfeer
die door dezelfde, of andere feiten opgeroepen werd en min of meer emotioneel
geladen is. Wanneer bijv. een scène beschreven wordt tussen twee personen die
elkander diep minachten, zal de herinnering aan bepaalde opmerkingen en
handelingen wakker zijn bij ieder nieuw blijk van deze minachting, zodat de lezer
de zin en eenheid van de opeenvolgende clausen en gebaren in zijn geest
verwerkelijkt. Maar tevens zal, impliciet, een sfeer van kille verstandhouding de
clausen en beschreven gebaren voortdurend begeleiden, waardoor deze in reliëf
geplaatst worden en hun zin en

1
2

C.F.P. Stutterheim, o.c. p. 13.
Men kan, zoals E. Husserl doet, twee vormen van herinnering onderscheiden: primaire, of
‘Retention’, en secundaire, of ‘Wiedererinnerung’. De primaire herinnering houdt hetgeen in
een ‘nu’ waargenomen is, in het bewustzijn vast en verleent daaraan het karakter van zojuist
voorbij te zijn gegaan. Het zojuist-voorbijgegane voegt zich aaneen met hetgeen vlak daarop
ditzelfde karakter verkrijgt, enz. idealiter in infinitum. Dit karakter van zojuist-voorbijzijn is
geen mening die men koestert, maar een gegeven feit.
De secundaire herinnering daarentegen bouwt zichzelf op tot een continuum van
nu-waarnemingen èn primaire herinneringen, en stelt zelf zich het verledene tot een object.
(E. Husserl: Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusztseins, Halle 1928, p.
30. - Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung, Bd IX, Halle 1928, p. 396.
Zie verder het ‘Sachregister’ s.v. ‘Retention’ en ‘Wiedererinnerung’.)
Intussen geloof ik niet, dat dit onderscheid in deze studie van veel belang kan zijn. Beide
vormen van herinnering zijn tegelijk en in het deelhebben aan de tekst vaak ononderscheidbaar
bij het lezen betrokken. Husserl: ‘Fragen wir nach dem originär gebenden Bewusztsein für
eine Folge dauernder Gegenständlichkeiten (....), so finden wir, dasz Retention und
Wiedererinnerung notwendig dazu gehören’. (o.c. p. 36/402). Zie ook p. 93, noot 2.
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eenheid vertonen. Omdat het eerste verband op feiten berust, het tweede op de
omstandigheden van feiten, kan men spreken van een feitelijk en een omstandiglijk
psychologisch verband.
Een speciaal aspect van het factisch en het psychologisch verband is hun
mogelijkheid van te voren te doen vermoeden dat zij tot stand zullen komen. Het
eerste blijk van minachting kan bijv. dusdanig geladen van betekenis zijn, dat het
zich bij voorbaat extra scherp in het geheugen prent en de lezer er nu a.h.w. op uit
is de gehele volgende passage op dit eerste blijk eenheidscheppend terug te voeren.
Hij leest van dit punt uit, zijn aandacht is in hoge mate vooruitgericht. Men kan zoiets
zelfs bij vrijwel alle zinnen, ook die welke minder geladen zijn, vaststellen; bij enkele
1
komt het extra duidelijk tot uiting .
Uit het gezichtspunt van de rol die de herinnering speelt, is de volgorde van
presentatie der gegevens in de taal, in tegenstelling tot hetgeen wij zagen bij het
factisch verband, in het psychologische niet willekeurig te noemen. Van herinnering
kan immers in de zin van dit verband alleen sprake zijn, wanneer het herinnerde in
de tekst aan het punt van herinnering voorafgaat. Bij factisch verband werkt de
herinnering natuurlijk ook terugwaarts, maar deze richting behoeft niet overeen te
komen met de volgorde in de tekst van de aldus verbonden feiten. Het al-of-niet
gelijkgericht-zijn is voor dit verband echter slechts willekeurig binnen een bepaalde
afstand, uit te drukken in een aantal zinnen. Hoe groter die afstand, des te groter
ook de noodzaak de presentatie der gegevens in dezelfde volgorde te laten verlopen
als de gedachtengang; anders ontstaat het gevaar van onoverzichtelijkheid en
daarmee van onbegrijpelijkheid. Bovendien wordt met die afstand het belang van
de herinnering groter. In dezelfde mate ook zal het factische karakter van het verband
gaan samenvallen met het psychologische.
Het is dan ook in de praktijk, wanneer men dus uitgaat van een bepaalde tekst,
vaak niet mogelijk, het verband in slechts een van de twee rubrieken, het factische
of het psychologische, onder te brengen. Zij komen meestal tegelijkertijd voor.
Probeert men, om vast te stellen dat er factisch verband is, de volgorde der zinnen
in het verband te wijzigen, dan zal men in de meeste gevallen daarmee het
psychologisch verband verstoren, zodat de tekst zijn oorspronkelijke
uitdrukkingskracht niet meer bezit.
Het moment van de herinnering in ieder ogenblik dat de lezer deelheeft aan de
tekst, is oorzaak dat het steeds verschuivende Nu een

1

C.f. C.F.P. Stutterheim, o.c. p. 14-15.
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zeer speciaal karakter draagt. Refererend aan een passage uit een artikel van H.J.
Pos, dat door zijn strekking toelaat ‘herinnering’ te lezen waar de auteur ‘aandacht’
gebruikt, kan men zeggen dat bij het lezen niet alleen ‘de tijd als opeenvolging
voortdurend aanwezig’ is, ‘maar ook de herinnering, die door de opeenvolging en
er tegen in iets vasthoudt, een inhoud, die afwijkt van de opeenvolging en zich van
deze onderscheidt’. Er is ‘een tweeheid, waardoor aan de opeenvolging iets anders
dàn die opeenvolging zich voordoet, welk andere echter toch niet uit die opeenvolging
1
kan worden losgemaakt en op zichzelf gesteld (....)’ . Door de herinnering wordt de
tijd als opeenvolging doorbroken en is in het Nu een gelijktijdigheid mogelijk van
hetgeen aan de tekst wordt beleefd met hetgeen wordt herinnerd.
Atemporeel is dit geheel van beleving en herinnering nochtans niet, aangezien
2
‘tot dit complex ook het bewustzijn van de volgorde der elementen behoort’ . Volgorde
wil zeggen orde èn twéé richtingen, naar het verleden toe door de herinnering, naar
de toekomst door de verwachting. Beide, herinnering en verwachting, spelen, zoals
we zagen, in het psychologisch verband hun rol. Meyerhoff gebruikt dan ook voor
dit Nu de term ‘specious present’, om weer te geven ‘the aspect of breadth, extension
3
or duration of the momentary experience of time’ . Hij volgt hierin William James,
die zich echter beeldender uitdrukt: ‘The practically cognised present is no knife-edge,
but a saddle-back, with a certain breadth of its own on which we sit perched and
from which we look in two directions into time’. Husserl spreekt van een ‘Zeithoff’,
en een ‘Aktkontinuum, das zu einem Teil Erinnerung, zu einem kleinsten, punktuellen
4
Teil Wahrnehmung und zu einem weiteren Teil Erwartung ist’ .

1
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3
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C.f. H.J. Pos, Taal en Tijd. In: Annalen van het Genootschap voor Wetenschappelijke Filosofie,
XVII, p. 26-27; d.i. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie, XXXX,
p. 106-107. Zie ook S. Langer: Feeling and Form, London 1953, p. 115-117.
C.F.P. Stutterheim, o.c. p. 13.
H. Meyerhoff, Time in Literature, Berkeley and Los Angeles 1955, p. 17.
W. James, Principles of Psychology, New York 1899, deel I, p. 609.
E. Husserl, o.c. p. 30. C.f. Augustinus: ‘er zijn drie tijden, de verledene, de tegenwoordige en
de toekomstige, maar wellicht moest men eigenlijk zeggen: er zijn drie tijden, een
tegenwoordige van het verleden, een tegenwoordige van het tegenwoordige en een
tegenwoordige van het toekomstige. Want deze drie zijn in de ziel en elders zie ik ze niet,
het tegenwoordige van het verledene namelijk de herinnering, het tegenwoordige van het
tegenwoordige namelijk de aanschouwing, het tegenwoordige van het toekomstige namelijk
de verwachting’. Augustinus' Belijdenissen, vertaald door A. Sizoo, Delft 1948, Boek XI, caput
XX.
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Het tweede tijdsaspect dat bij het ontstaan van het lijnstuk van belang is, is er ook
een van volgorde, maar nu van de zinnen zelf. Ter onderscheiding van de in de
vorige bladzijden uitgewerkte ‘volgorde’, is het misschien beter hier alleen van
opeenvolging te spreken. Het opeenvolgen van zinnen vertoont in zijn inhoudsloos
na-elkaar niet een factische of psychologiscbe samenhang. Er is alleen een lineaire
uitgestrektheid, waarvan in het deelhebben aan de tekst door de lezer als enige
determinant de tijd optreedt. Het is dan ook zinloos te vragen naar willekeurigheid
of bepaaldheid in deze opeenvolging. Men kan alleen zeggen, dat er opeenvolging
is; zij is als loutere opeenvolging gegeven.
Dit betekent allerminst, dat zij geen rol zou spelen in het deelhebben aan de tekst.
Het feit zelf van opeenvolging van twee zinnen wil immers zeggen, zoals we in het
1
vorige hoofdstuk reeds zagen , dàt er verband tussen die zinnen bestaat, en bij
opeenvolging van groepen van zinnen, dat er verband tussen deze groepen te
vinden is. Abstraheert men van het reeds besproken factisch en psychologisch
verband, dan brengt het feit zelf van deze opeenvolging van zinnen altijd de notie
mee, dat er tussen de aangeboden feiten een tijdsverband bestaat. Geen enkele
opmerking, geen enkele gebeurtenis, geen enkele beschrijving uit de tekst kàn
geheel buiten het tekstverband vallen; dat is letterlijk ondenkbaar. Het geringste
verband is de verbondenheid in tijd. Deze nu komt tot stand door het bij-elkaar der
zinnen.
Maar ook het na-elkaar der opeenvolging vervult zijn rol. Het typografisch beeld
leidt het oog van de lezer steeds verder. Hoe rustiger dit beeld, hoe evenwichtiger
de verhouding tussen lettertype en wit en hoe gelijkmatiger de inktverdeling over
de letters, des te soepeler deze leiding. Dit glijden langs het lint der woorden, dit
aaneenrijen van zinnen voltrekt zich in functie van de tijd.
Nu kan het niet anders of hiermee gaat een, zij het nog zo weinig bewuste, tijdnotie
in de lezer gepaard. Het continue werkzaam zijn van de lezer, de continuïteit van
2
de persoon in de lezer, wordt immers beleefd aan deze opeenvolging van zinnen .
Maar ook omgekeerd. In de beleving van zijn eigen identiteit worden de verschillende
momenten van zijn ervaring van de zinsopeenvolging geïntegreerd tot het continuum
van zijn tekst. Zoals Meyerhoff het uitdrukt: ‘time and the

1
2

Zie p. 23-24.
C.f. H.J. Pos: ‘Wij (ervaren) ons zelf als duurzaam (....) door de stroom van opeenvolgende
momenten heen’. O.c. p. 27 / 107.
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self mutually condition one another by “integrating” the separate moments of
1
experience into some sort of uuity’ .
Aldus hebben we het continuum der opeenvolging nader trachten te bepalen.
Bezien we nu weer de rangschikking als volgorde, dan blijkt op dezelfde wijze een,
de lezer even weinig bewuste, tijdnotie aanwezig te zijn in het volgen van de reeks
van gebeurtenissen met het innerlijk oog. De tijd die voorondersteld moet worden
waar van volgorde sprake is, en die zijn uitdrukking vindt in de als een factisch en
psychologisch verband begrepen en beleefde volgorde van de aangeboden feiten,
verschijnt als juist die determinant in het deelhebben aan de tekst door de lezer, die
in de gelijktijdige beleving van het zelf de identiteit van dit zelf doet ervaren en
2
daarmee de continuïteit in de volgorde der feiten . Zo blijkt het dus mogelijk de twee
tijdsaspecten, nodig voor een beter begrip van het ontstaan van een lijnstuk, op
dezelfde noemer terug te brengen: de persoonlijke identiteit van de lezer.
Samenvattend kunnen we vaststellen, dat het na-elkaar der zinnen in twee opzichten
een tijdnotie constitueert: Op het vlak van de betekenis is er een, als factisch en
psychologisch verband begrepen en beleefde, volgorde van feiten; op het vlak van
het ‘materiaal’ is er een als tijd begrepen en beleefde opeenvolging van zinnen. Zij
vormen een eenheid in het deelhebben aan de tekst door de lezer.
Wij zullen nu in concreto de betrekkingen nagaan tussen het vlak van de betekenis
en het vlak van het materiaal, tussen ‘inhoud’ en ‘vorm’ van het zinsverband, onder
het gezichtspunt van de tijdbeleving van de lezer binnen de hier gestelde opvatting
van het begrip tijd. De eerste bladzijde van het verhaal, pag. 7 van het boek, dient
weer als tekst.
1) De diepe basstem van Steyn klonk in de vestibule.
2) - Kom Jack, kom hond, kom je mee met de baas! 3) Kom je mee!?
4) De blijde blaf van de terrier galmde op, en néer over de trap stormde
zijn uitbundige vaart, als struikelde hij over zijn eigen poten.

1

2

H. Meyerhoff, o.c. p. 36. Wanneer hier gezegd is: ‘de continuïteit van de persoon wordt beleefd
aan de opeenvolging van zinnen’, en als er gesproken is over ‘de beleving van de eigen
identiteit’, waarin ‘de momenten van de ervaring van de zinsopeenvolging worden geïntegreerd
tot het continuum van de tekst’, ligt aan dit beleven en aan dit geïntegreerd worden ten
grondslag hetgeen Husserl noemt ‘der absolute zeitkonstituierende Bewusztseinsflusz’ (o.c.
p. 62/428). Aangezien echter deze ‘Flusz’ als constituent wel verondersteld moet worden,
maar op geen enkele wijze als object in de ervaring aanwezig is (c.f.: o.c. p. 63 / 429), kan
hij buiten beschouwing blijven. Zie hierover ook B. Groethuysen in: Les Aspects du Temps,
Recherches Philosophiques, V, 1935-1936, vooral p. 165-170.
C.f. H. Meyerhoff, o.c. p. 14-54.
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5) - O, die stem van Steyn! siste mama Ottilie tussen haar tanden, en zij
sloeg driftig bladen om van haar boek.
6) Charles Pauws zag haar rustig aan, met zijn glimlachje, zijn lach om
mama. 7) Hij zat, vóor hij naar Elly zou gaan, na den eten bij zijn moeder
en hij dronk zijn kopje koffie. 8) Steyn ging met Jack uit; de avondstilte
effende zich door het kleine huis, en in de zitkamer, onpersoonlijk en
ongezellig, suisde het gas. 9) Charles Pauws keek naar de punten van
zijn bottines, en vond, dat ze goed zaten.
10) - Waar is Steyn naar toe? vroeg mama, en haar stem siste, ongerust.
11) - Gaan wandelen met Jack, zei Charles Pauws; thuis noemde men
hem Lot; zijn stem klonk zacht en kalmerend.
12) - Naar zijn meid is hij toe! siste mama Ottilie.
13) Lot had een beweging van moe-zijn.
14) - Hè, mama, zei hij. 15) Wees nu kalm, en denk niet meer aan de
scène. 16) Ik ga straks naar Elly, en nu zit ik nog een ogenblikje gezellig
bij u, niet waar. 17) Steyn is toch je man.... 18) Je moest niet altijd zo met
hem kibbelen, en zulke dingen zeggen, of denken. 19) Je bent weer het
een kleine furie geweest. 20) Dat geeft rimpels, zo boos te zijn.
21) - Ik ben tóch een oude vrouw.
22) - Maar je hebt nog een heel zacht velletje.....
In het hier geciteerde begin van ons verhaal komt het verband dat men consecutief
noemt het meest voor. Bijv. tussen zin 4 en 2-3. Zin 4 geeft het gevolg aan van ‘het
vertelde’ in zin 2-3. Dit verband houdt tevens een tijdnotie in, het gevolg ‘volgt’ op
zijn oorzaak (reden). Deze notie nu wordt weerspiegeld in de opeenvolging der
zinnen.
Ook zin 5 staat in consecutief verband, echter niet met zin 4, maar met zin 1-4,
waarvan zin 2 dan waarschijnlijk in psychologisch opzicht de voornaamste is te
noemen. Verband met meer dan een zin is dus mogelijk, terwijl het
verbindingscentrum niet de onmiddellijk voorafgaande zin behoeft te zijn. In sterker
mate is dit het geval bij zin 10, die speciaal het gevolg aanduidt van zin 1, 2-3, 5 en
8. Daarbij moeten deze zinnen weer niet op zichzelf genomen worden; zij vormen
met zin 4, 6, 7 en 9 tegenover zin 10 een geheel. De laatst genoemde bepalen
immers de situatie op dat ogenblik. Ook zin 6 moet hier worden genoemd, in de
eerste plaats verbonden met zin 5, maar toch ook teruggrijpend op het geheel van
de voorgaande zinnen.
Consecutief is verder het verband tussen de clausen van het gesprek: de ene
opmerking heeft de andere ‘tot gevolg’. We vinden het dus tussen zin 11 en 10, 12
en 11, 14 en 12 en tussen zin 21 en de gehele groep van zinnen 14-20. Voor ons
is echter van belang, dat dit consecutieve verband opeenvolging in tijd inhoudt en
zich a.h.w. voegt in de opeenvolging der zinnen. We noemen het dan ook
opeenvolgend verband.
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Zuiver opeenvolgend verband, met dus alleen de tijdnotie van het na-elkaar der
feiten, vinden we tussen zin 10 en 9. Verder komt dit verband voor tussen zin 3 en
2, en tussen zin 15 en 14. Het betekent niet meer dan dat deze opmerkingen na
elkaar komen. ‘Vorm’ en ‘inhoud’ van het zinsverband drukken hier geheel hetzelfde
uit.
Bovendien staan alle zinnen van één claus in dit opeenvolgende verband gevat.
In de claus van Lot, zin 14-20, zijn de meeste al uit zichzelf zo verbonden. Een
uitzondering vormen daar zin 16-15, die redengevend zijn. Maar genoteerd als
zinnen uit een gesprek, achter elkaar door één persoon uitgesproken, staan zij
zozeer in het teken der opeenvolging, dat dit in het deelhebben aan de tekst door
de lezer wel zijn rol spelen moet.
Zowel bij zuiver opeenvolgend als bij consecutief verband, dat men kan opvatten
als een bijzonder geval van het opeenvolgende, is er dus volstrekte parallellie tussen
het tijdsverloop op het betekenisvlak en dat in de opeenvolging van zinnen. Hetgeen
na elkaar plaatsvindt, wordt uitgedrukt door zinnen die in dezelfde formatie staan
als de feiten.
Ook gelijktijdigheid wordt in deze tekst aangetroffen. Een eenvoudig voorbeeld
is het verband 14-13. Zin 14 (en volgende) is van Lots moezijn geen verklaring of
gevolg. Zijn gebaar en zijn woorden gaan op een zelfde gevoel terug, dat die
verklaring zou kunnen leveren; het wordt echter niet genoemd. Woord en gebaar
begeleiden elkaar.
Ook zin 6 vertoont gelijktijdig verband met zin 5, althans deze interpretatie is
mogelijk. Hierboven noemden we het consecutief: Lot ziet zijn moeder geamuseerd
aan vanwege de gehele in zin 1-5 getekende reeks gebeurtenissen; dat alles
aanziende, moet hij vervolgens glimlachen. Maar aangezien er verband bestaat
met een gebeurtenis die enige tijd nodig heeft om zich te voltrekken - zowel in
werkelijkheid als bij het lezen van de opeenvolgende zinnen -, kan men zin 6 ook
opvatten als een handeling die zich tegelijkertijd afspeelt: Lot kènt zijn moeder en
weet wat er komen gaat. Twee mogelijkheden vertoont ook het verband tussen zin
1
9 en 8: het kan als gelijktijdig of als opeenvolgend worden opgevat .
Een bijzondere vorm van gelijktijdigheid leveren zin 1 en 2. Het heeft hier nl.
nauwelijks zin te spreken van twee handelingen die gelijktijdig gebeuren. De basstem
van Steyn en zijn woorden zijn identiek. In deze zinnen vallen de twee handelingen
volledig samen. Aangezien echter

1

Een enquête zou misschien de interessante uitslag geven, dat in dergelijke gevallen
opeenvolgend verband sterker gevoeld wordt. Ik heb te weinig proefpersonen ter beschikking
gehad om een uitspraak te kunnen doen.
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identiteit van handeling gelijktijdigheid veronderstelt, moeten we ook hier van
gelijktijdig verband spreken.
Hoe staat het nu met de hiervoor beschreven parallellie van beweging tussen de
tijdgang op het vlak van de betekenis en die van de zinnen? Hoe is gelijktijdigheid
te vangen in opeenvolging, zonder dat de lezer zich in zijn deelhebben aan de tekst
gehinderd voelt?
Wanneer in het betekenisaspect van de zinnen geen feiten aangetroffen worden
die na elkaar komen, maar alleen die welke gelijktijdig plaatsvinden, lijkt de ‘vorm’
van het zinsverband zijn zin verloren te hebben. Dit is echter maar ten dele zo. Hij
blijft immers wat hij voor zichzelf is, een bij-elkaar en na-elkaar van zinnen, en
daarmee drager van een tijdnotie. Zoals de ‘vertellende’ camera het oog van de
toeschouwer leiden kan van de ene hoek van een kamer naar een andere, zo ook
leidt de ‘vertellende’ opeenvolging der zinnen - hun na-elkaar-formatie - de lezer
van het ene aspect van een zaak naar een ander. Van het klinken van Steyns stem
zonder meer ‘verspringt’ de aandacht naar de inhoud van het gezegde. Van het
vermoeide gebaar van Lot wordt de belangstelling van de lezer ‘overgebracht’ naar
de begeleidende woorden. De stroom van de tijd, in opeenvolgend verband door
betekenis èn ‘vorm’ krachtig gestuwd, komt in gelijktijdig verband, dat naar zijn
betekenis vrijwel geen stuwkracht meer verleent, toch niet tot stilstand, juist dank
zij dat zinvol ‘dóórvertellen’. In de opeenvolging der zinnen voegt zich nu de
opeenvolging van bepaalde aspecten van een zaak. Het tempo mag even trager
worden, de lijn van het verhaal kan toch worden dóórgetrokken.
Een geheel ander soort verband vertoont zin 7, die bij zin 6 aansluit. Er wordt ook
hier wel iets verteld dat ondertussen bezig is te gebeuren, maar niet alleen gedurende
de reeds beschreven handeling, ook nog daarvóór: ‘na den eten’. Het is dus geen
gewoon gelijktijdig verband. De drie besproken voorbeelden van zuivere
gelijktijdigheid zou men kunnen aanvullen met een equivalent van dit verband.
Achter zin 1 zou dat een dubbele punt zijn, in zin 6 het woord ‘intussen’, en achter
zin 13 weer een dubbele punt, of men zou er een bijzin met ‘terwijl’ van kunnen
maken. In zin 7 kan men alleen bijschrijven: ‘Nu moet men weten, dat....’, geen
1
tijdaanduiding dus . Bij het lezen komt het mij ook voor, dat de verteltoon anders
wordt: de stem klinkt wat lager, zakelijker, spreekt a.h.w. tussen haakjes, op ander
niveau.

1

De vraag, in hoeverre de auteur ook werkelijk van deze zinnenverbindende woorden gebruik
maakt, reken ik tot de analyse van de schrijftrant te behoren. De beantwoording valt daarom
buiten het bestek van deze studie.
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Tijdloos is het verband intussen niet. Dat zou zelfs niet kunnen. Het drukt een
gelijktijdigheid uit, maar tevens zowel een daarvóór als een daarná. Het gaat in zin
7 om de situatie in het algemeen, los van hetgeen haar momenteel belangrijk maakt.
In verhouding tot het opeenvolgende verband, is in dit, wat ik zou willen noemen:
explicatieve verband de tijdstroom nog meer in kracht verminderd dan in het
gelijktijdige. Wat betreft de betekenis, kan men zeggen, ondergaat het tijdbesef van
de lezer een verwijding, enigszins te vergelijken met een verbreding in een eerst
nauwe watergeul, waar de stroom nu langzamer voortgang vindt. De lezer moet
immers in de tijd teruggrijpen, een terugwaartse beweging met de geest maken, hij
moet bovendien het heden in zijn aandacht bewaren en nog de notie van een spanne
tijds in de toekomst opbrengen. Tijdsverbanden dus genoeg, maar ook van een veel
vager kwaliteit: ‘na den eten’, maar sinds welk ogenblik? tot wanneer?
Het algemene van de situatie, waarom het in zin 7 gaat, laat de lezer zich ook
minder voor ogen stellen van hetgeen hij leest. Werkelijkheidsvoorstelling wijkt terug
voor logische vaststelling: ‘Zo moet ik de situatie dus begrijpen!’ Op het vlak van de
betekenis wordt de tijdbeleving dus minder intens.
En wat ten slotte de na-elkaarformatie der zinnen betreft: het oog van de lezer
wordt hier niet op dezelfde wijze van de ene zin naar de andere geleid als bij
gelijktijdig verband. Ook daarvoor is de in zin 7 getekende situatie te vaag. De
zinsopeenvolging ‘vertelt’ niet, na waarneming van het werkelijkheidsbeeld uit zin
6 wordt de aandacht niet door een beeld van gelijke intensiteit gevangen. Iets van
een voorstelling heeft de lezer natuurlijk wel, maar omdat deze tweede vager,
vluchtiger is, wordt in verhouding tot de andere soorten van zinsverband de invloed
van het typografisch beeld, dat immers ook uitnodigt tot verderlezen, hier groter.
M.a.w.: de stroomkracht van de tijd, in functie waarvan het lezen geschiedt, wordt
tot een minimum teruggebracht.
Het explicatieve verband is dus wel niet tijdloos, maar door vervaging van de
tijdnotie, door vermindering van de tijdbeleving op het vlak van de betekenis en door
het grotere aandeel dat de zin als gedrukt fenomeen in het lezen krijgt, wordt het
min of meer als een hindernis in de stroom, als een breuk in de tijd, ervaren.
In deze ervaring zijn gradaties mogelijk. Men vergelijke het hier behandelde
voorbeeld bijv. eens met regel 16-19 van pag. 9:
‘(Lot,) - We moesten maar samen blijven wonen; Elly houdt ook van u;
met Steyn heb ik er over gesproken....
Want zijn stiefvader, zijn twéede stiefvader noemde Lot Steyn, kort-weg,
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nadat hij zijn eerste genoemd had, - hij toen een jongen - “meneer”
Trevelley. Mama Ottilie was driemaal getrouwd geweest.
- Het huis is te klein, vooral als je gauw met een familie begint, zei mama,
(....)’
Het tijdsverband is hier nog vager, aangezien het in de tussengeschoven passage
niet Lot is, die spreekt; de tijdbeleving is slechts negatief gekenmerkt, omdat het
een geheel zakelijke mededeling betreft; en de lezer wordt van een sprekende Lot
1
geleid naar een vrijwel beeldloze zinsinhoud . Om al deze redenen wordt het
explicatieve verband hier nog sterker als een caesuur in de tijdstroom ervaren, dan
in het eerste voorbeeld. Daar komt nog bij, dat de zin die erop volgt in het tweede
geval weer een gesprekszin is, een zin dus met sterk handelingskarakter, die opnieuw
het verband met de onmiddellijk voorafgaande wat moeilijker te volgen maakt, maar
duidelijk consecutief verbonden is met de eerste zin uit het citaat. In het eerste
voorbeeld echter volgt op het explicatieve verband een vertellende zin, zin 8, die
minder pregnant de handeling weergeeft dan een gesprekszin, en die opeenvolgend
met de eveneens vertellende zin 6 is verbonden en daarom eenvoudiger eisen stelt.
Een toelichting vraagt nog het al terloops vermelde redengevend verband, dat
we aantroffen bij zin 16-15 en 17-15. Logisch grijpt het in dit opzicht in de tijd terug,
dat een reden, als movens, vóór het gevolg gedacht moet worden. De kans bestaat
dus, dat ook hier de tijdstroom onderbroken wordt. Dit gebeurt echter niet. In zin 16
blijkt de reden in de toekomst te liggen: ‘ik ga straks naar Elly’, en in het heden: ‘en
nu zit ik nog een ogenblik bij u’. Het schijnt mij toe, dat deze tijdnoties bij het
deelhebben aan de tekst belangrijker dan de logische zijn. Het opeenvolgend en
gelijktijdig verband overheersen, zodat ik naar de behandeling daarvan mag
verwijzen.
Dit kan niet zo maar gezegd worden van zin 17-15. In ‘Steyn is toch je man’ is de
tijdnotie te vaag om overheersend te zijn. Dat is m.i. echter de oorzaak, dat twee
andere determinanten de logische kunnen komen verdringen. De claus als geheel
draagt het karakter van een

1

De aesthetische waardering van deze breuk in het tijdsverloop is een geheel andere kwestie.
Die hangt m.i. af van het principe, volgens hetwelk het verhaal in dit opzicht geschreven is.
Zo moet men het verbreken van de tijdstroom in een verhaal dat er juist op uit is deze voelbaar
te maken, anders waarderen dan bijv. in Thackeray's Vanity Fair, waarin de herhaaldelijke
tussenkomst van de verteller tot het vertelprincipe van het verhaal behoort en er juist een van
de charmantste trekjes van uitmaakt. Zie verder p. 255-256 van deze studie.
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overreding. Door Lot worden achtereenvolgens enige gezichtspunten opgenoemd.
Deze gezichtspunten gelden tegelijkertijd, en daarom ook is het verband gelijktijdig.
Bovendien worden ze met klem, volgens het karakter van een overreding, duidelijk
van elkaar onderscheiden, d.w.z. na elkaar naar voren gebracht; in zoverre is het
verband tevens opeenvolgend. Bij de bespreking van dit laatste verband heb ik er
reeds op gewezen, dat het aan het gesprek inhaerent is. Voor de beschrijving van
hetgeen op het ‘vormvlak’ gaande is, moge ik weer naar de behandeling van het
opeenvolgend en gelijktijdig verband verwijzen.
Alle 22 zinnen van het citaat zijn nu de revue gepasseerd. Toch is één soort
verband niet genoemd, waarop in de voorbeschouwing van dit praktisch onderzoek
1
echter wel al geduid is: het propulsieve . Het komt in bijna alle zinnen voor. Wat
moet men hieronder verstaan?
De lezer weet dat er het een en ander te gebeuren staat, maar niet wat dat zal
zijn. Hij is nieuwsgierig. Wanneer de tekst deze nieuwsgierigheid niet zou voeden,
zou de lezer het boek na korte tijd wegleggen. De tekst kan deze taak op
verschillende wijzen vervullen. Het gegeven kan bijv. op zichzelf al zo interessant
zijn, dat de lezer niet rust voordat hij het geheel uit heeft. Verder kan de afwisseling
van de scènes zodanig zijn, dat verder-lezen noodzaak wordt om de spanning, door
het verhaal opgewekt, te breken: een zinsnede als ‘En toen viel de leeuw aan’ aan
het einde van een hoofdstuk is een bekend voorbeeld. Deze kunstgrepen
interesseren ons hier echter niet. Het gaat ons om de opeenvolging van zinnen
binnen de scène. Ook daar echter valt een voorwaartsdrijvende kracht waar te
nemen. Blijvend op het vlak van de betekenis, kunnen we de zinnen uit het citaat
als volgt interpreteren:
Zin 1 doet verlangen te weten, wat Steyn inderdaad zegt. Zin 2 en 3 doen vragen,
hoe de hond op deze woorden reageert. Zin 4 roept geen vraag van deze aard op,
tenzij misschien: wat is de zin van dit alles, waarheen leidt dit? Zin 5, die een heftige
gemoedsbeweging schildert, werkt al zeer sterk propulsief: waarom dit? waar loopt
dit op uit? Zin 6 brengt een nieuwe persoon in het gezichtsveld: hoe zit dat, die blik
van Lot voorspelt het een en ander! Zin 7 echter mist deze drijfkracht geheel en al.
Ook in dit opzicht valt hij tussen de andere uit. Het is wel een van de redenen,
waarom men zich gedrongen voelt hem op een andere toon te lezen. Zin 8 en 9 zijn
weer propulsief: de sfeer in huis houdt, vooral gelet op de heftige emotie uit zin 5,
de nieuwsgierigheid gaande; niet minder doet dit Lots geaffecteerdheid.

1

Zie p. 64.
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De zinnen uit het hierop volgende gesprek wekken stuk voor stuk, uit hoofde van
hun gesprekvormend karakter, het verlangen op het weerwoord te vernemen. Zin
13 wordt in dit verlangen mee opgenomen en doet bovendien vragen naar de
1
motivering van dat gebaar .
Van deze 22 zinnen zijn er dus maar twee, die geen propulsief aspect vertonen.
Ook deze drijfkracht voegt zich als vanzelf in de lineaire formatie van de zinnen. De
ene zin volgt op de andere, of op het geheel van de voorgaande zinnen, als een
weerspiegeling in het vormvlak van hetgeen op het betekenisvlak gebeurt.
Uit deze voorbeelden blijkt, dat het propulsieve verband steeds tegelijk met één
der drie andere soorten verbanden voorkomt. Aangezien de laatstgenoemde drie
elkaar meestal juist uitsluiten, zijn zij van een andere orde dan het propulsieve
verband.
We hebben dus gezien, dat de volgorde van de feiten en de opeenvolging van de
zinnen in het deelhebben aan de tekst als een eenheid worden beleefd op grond
van de persoonlijke identiteit van de lezer. Door het zinsverband, naar inhoud en
vorm, te betrekken op de beleving van de tijd, als volgorde en opeenvolging, konden
drie soorten zinsverband worden onderscheiden, nl. opeenvolgend, gelijktijdig en
propulsief verband, die het mogelijk maken, dat de lijn van een verhaal van zin tot
zin wordt doorgetrokken. Bovendien komt het explicatief verband voor, dat wel niet
tijdloos is, maar op het vlak van de betekenis te vaag is, zodat in verhouding de
continuïteit te zeer door de ‘vorm’ van het verband tot stand gebracht wordt, dan
dat de lezer hier geen breuk in de tijdstroom zou ervaren. Op deze wijze aan het
voorgaande gekoppelde zinnen worden immers meer nadenkend door de lezer
verwerkt, dan van zelf in de beleving opgenomen. In de geciteerde eerste pagina
van het boek komt hiervan maar één voorbeeld voor. Dit is zo weinig, dat het
fragment toch als een geheel in de tijd, als een continuum, wordt beleefd. Dit is des
te begrijpelijker, wanneer men hierbij let op het belang van het geheugen, en,
aansluitend bij Meyerhoff, die op zijn beurt naar Bergson verwijst, opmerkt, dat ‘the
causal connections (or associations) between events within the memory (....) exhibit
2
(....) a quality of “dynamic interpenetration”’ . Het geheugen presenteert het
herinnerde als een geheel, waar-

1

2

C.F.P. Stutterheim wijst op de betekenis van het element van verwachting voor de syntaxis
en de stilistiek (Tijd en Taalkunstwerk, p. 15). Zie ook S. Dresden, Over het Lezen van Romans,
p. 101; het hier eveneens genoemde suspensieve moment lijkt mij een bepaalde vorm te zijn
van het propulsieve.
H. Meyerhoff, o.c. p. 22.
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bij weliswaar het besef van volgorde van de elementen aanwezig kan blijven, maar
waarin deze elementen toch ook tot een eenheid zijn samengesmolten. Bovendien
is het herinnerde constant aan verandering onderhevig, is in beweging, dynamisch,
maar steeds met behoud van zijn eenheidskarakter. In deze eenheid nu is het
explicatief verbondene ook opgenomen.
Een enkele pagina tekst zegt echter weinig over de verdeling van de verschillende
soorten zinsverband over het gehele verhaal. Het leek mij aan de andere kant ook
niet nodig daarvoor inderdaad alle zinsverbanden na te gaan. Het onderzoek is
beperkt tot die gedeelten, die men gezamenlijk representatief kan achten voor een
onderzoek naar de verdeling der zinsverbanden. De keuze is gevallen op het eerste
en laatste hoofdstuk, omdat men verwachten mag, dat de verhouding hier anders
is dan in de tussenliggende hoofdstukken, waar de geschiedenis in volle gang is.
Van deze laatste is hoofdstuk IX van deel twee onderzocht. Wanneer de
hoeveelheden wit, die aan het begin en eind van ieder hoofdstuk voorkomen, op
het aantal bladzijden in mindering zijn gebracht, betreft het een onderzoek van ±
33½ volledig bedrukte pagina's op een totaal van ± 241½, dat is ± 13,9% van het
boek.
In totaal bevat de onderzochte tekst 726 zinnen; dat is per hoofdstuk resp. 416,
234 en 76. Het totaal aantal zinsverbanden is in ieder hoofdstuk één minder dan
dat der zinnen, omdat de verbinding van iedere eerste zin met de laatste van het
voorgaande hoofdstuk buiten beschouwing is gebleven. Het propulsieve verband,
waarvan men kan voorspellen dat het bijna even veel voorkomt als het aantal
zinsverbanden bedraagt en dat bovendien steeds met een der andere soorten
verbonden voorkomt, daarom van andere orde is, en dus voor een onderzoek naar
de verdeling over de aanwezige zinnen niet van belang, werd niet nagegaan. Men
krijgt dan een verdeling als in tabel II.
Zoals wel te verwachten was, komt het opeenvolgend verband verreweg het
meeste voor. Vooral het grote aantal gesprekken is hiervan oorzaak. Met het
gelijktijdig verband houdt het opeenvolgende de continuïteit intact. Samen vormen
zij 98,1% van het totale aantal onderzochte zinsverbanden, wat het doortrekken
van de lijn in het verhaal goed illustreert.
Als nevenresultaat blijkt uit de tabel, dat de percentages voor het begin, midden
en einde van het boek vrijwel constant zijn. Dat het eerste hoofdstuk een iets hoger
percentage explicatief verband vertoont, is begrijpelijk: het bevat de expositie van
het verhaal. Veel opmerkelijker is echter, dat het verschil zo gering is. Het wijst op
een grote eenheid van stijl in het hier behandelde opzicht.
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Tabel II
zinnen
416

zinsverb.
415

opeenv.
gelijkt.
351-84,6 % 54-13 %

expl.
10-2,4%

234

233

202-86,7 % 28-12 %

3-1,3%

Hoofdstuk IX
(II)

76

75

65-86,7 %

1-1,3%

Hoofdstuk
XIV (II)

726

723

618-85,5 % 91-12,6 %

9-12 %

Hoofdstuk I
(I)

14-1,9%

Dit leidt tot de vraag, hoe dit geringe verschil mogelijk is geworden, en tevens
hoe het te verklaren is, dat het opeenvolgend verband zo bijzonder veel meer
voorkomt dan de andere twee, en het gelijktijdige weer zoveel meer dan het
explicatieve. Het blijkt dan, dat hiervoor vijf kunst-grepen zijn gebruikt. Zij zullen
worden behandeld naar gelang zij in het verhaal meer tekstruimte in beslag nemen.
1. De eerste voltrekt zich binnen de zin. Niet iedere zin namelijk, eenmaal bijv. in
opeenvolgend verband begonnen, bewaart dit karakter tot het einde toe. Er kunnen
allerlei veranderingen optreden. Op de eerste, reeds geciteerde pagina van het
boek is zin 8 hiervan een voorbeeld. Het begin volgt inderdaad op het voorgaande,
op zin 6, maar hetgeen er verder in verteld wordt, vindt plaats tijdens de gehele
scène. Nog meer wijziging geeft de tweede zin van hoofdstuk IX in deel twee, pag.
216, te zien:
‘Zij (d.i. Anna) klaagde en steende en de poes joeg zij, met beide armen
in de lucht, terug naar de keuken, omdat de gang al genoeg vol was: Ina
d'Herbourg was namelijk gekomen met haar dochter Lili van Wely, en
met twee kinderwagentjes; de ene duwde het vrouwtje, de andere de
kindermeid, en Lili en de

1

Deel één, hoofdstuk I:
Gelijktijdig zinsverband - p. 7, regel 2 en 14; 8 : 13, 15; 9 : 3, 4; 10 : 32, 32; 11 : 1, 3, 4, 5; 12
: 5, 19, 21; 14 : 33; 15 : 1, 3, 4, 6, 13, 14, 15; 16 : 8, 9, 13, 14, 26, 28, 33; 17 : 23, 25, 27; 18
: 9, 20, 27, 30, 33; 19 : 22, 32; 20 : 4; 21 : 16, 30; 22 : 8, 11, 11, 13, 13, 13, 22, 32; 23 : 15,
16, 26.
Explicatief zinsverband - 7 : 9; 8 : 9, 31; 9 : 16, 18; 15 : 18; 16 : 6; 18 : 22; 19 : 5; 20 : 33.
Deel twee, hoofdstuk IX:
Gelijktijdig zinsverband - 216 : 19, 23; 217 : 12, 27; 218 : 3, 28, 32; 219 : 7, 30; 220 : 7, 8, 15,
21; 222 : 10, 14, 28, 34; 223 : 5, 6, 10; 224 : 5, 7, 8, 11, 12, 14, 33; 225 : 24.
Explicatief zinsverband - 218 : 30, 31; 224, 3.
Deel twee, hoofdstuk XIV:
Gelijktijdig zinsverband - 264 : 7, 21, 27; 265 : 4, 7, 12, 32; 267 : 15; 269 : 20.
Explicatief zinsverband - 266 : 4.
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meid stuwden de wagentjes nu in de voorkamer, die stookte Anna goed,
om de familie te ontvangen, en terwijl Lili en de meid bezig waren, sprak
Ina met oude Anna over de dood van de oude heer en Anna zei, dat
mevrouw niet het minste idee nog had, maar dat het toch niet altijd kon
duren....’
De zin begint opeenvolgend, wordt dan gelijktijdig, is eindelijk weer opeenvolgend,
en vertoont bovendien hier en daar flarden van een verklarend karakter. Dergelijke
constructies zijn geen reden om de eenmaal aanvaarde definitie van een zin prijs
1
te geven . Wel echter brengt dit mee, dat het onderzoek naar het zinsverband
gebaseerd moet worden op het einde van de voorgaande zin en het begin van de
volgende, tenzij op die plaatsen een bijzin is geconstrueerd. Het gaat immers om
de overgang tussen twee zinnen, niet om die zinnen zelf.
Intussen wordt de gevonden verhouding tussen de aantallen soorten van
overgangen toch wel mede bepaald door deze wijziging in karakter van de zinnen
zelf. Zo wordt op pag. 8, regel 9-13, na een explicatief begin, het weeropnemen van
de lijn in opeenvolgend verband voorbereid door een overgang binnen de zin van
explicatief op gelijktijdig:
‘Zij was een vrouw van zestig jaren, maar haar blauwe ogen waren als
van een kind, teder mooi, lief en onschuldig, en haar stem, wat schelletjes,
klonk altijd kinderlijk, en had nu geklonken als van een stóut kind. Kleintjes
en recht in haar stoel, las zij nu door (....)’ (Cursivering, hier en in de
volgende citaten, van mij, B.)
Overgang van gelijktijdig op opeenvolgend verband binnen de zin vinden we
waarschijnlijk in 12 : 15-16. Lot heeft zijn moeder gevraagd of ze het die avond
zonder hem kan stellen. Zij antwoordt: ‘Dat zal ik wel heel veel avonden moeten....’
En dan, mogelijk als gelijktijdig bedoeld:
‘Mama deed verdiept in haar Franse roman, maar zodra Lot de kamer uit
2
was, legde ze het boek neer en zag om (....)’
Duidelijker is het waar te nemen, als de zin overgaat in een indirecte monologue
intérieur, waaraan opeenvolgend verband evenzeer eigen is als aan gesprekszinnen.
Bijv. 12 : 34-13 : 5:
‘Om zich nu, bij haar eenzaam theeblad en ziedende water wat bezig te
houden, ging zij, tellende op de kleine vingers, de leeftijden na der
kinderen; Ottilie, de zuster van Lot, haar oudste, een-en-veertig.... God
wat werd ze al oud.’
Zie ook 17 : 1-7.

1
2

Zie p. 55, noot 1.
Zie p. 69, noot 1.
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Ook van explicatief verband komt er overgang voor op opeenvolgend, hoewel niet
zo vaak. Bijv. 266 : 10-14:
‘Zo zwaar levensgeheim.... neen, nooit zou hij het behoeven te torsen,
maar er was zo veel anders, van weemoed, van stil lijden om
eenzaamheid, dat hij, de Angst schaduwend over zich voelende zinken,
zich afvroeg:
- God.... mijn God.... kan ik nog zó oud worden....?’
De passage gaat dan verder in monologue intérieur. Hierbij zij nog opgemerkt, dat
het begin van het citaat zijn explicatief karakter al enigszins verliest door het sterke
meeleven van de verteller.
Het omgekeerde treft men ook wel aan: overgang van opeenvolgend op explicatief
verband. Een voorbeeld is 20 : 26-33.
‘En treurig, zich beklagende, legde zij zich te bed: de slaapkamer was
leeg om haar heen, ongezellig: het vertrek van een vrouw, die niet geeft
om al de kleinigheden van comfort (....)’
De volgende zin sluit hierbij dan ook explicatief aan. Door deze en dergelijke
1
voorbereidingen binnen de zin kan het opeenvolgend verband dus vaker worden
toegepast.
2. Andere kunst-grepen, maar nu in groepen van zinnen, hebben hetzelfde
resultaat. Zo is het mogelijk het ‘oponthoud’, door explicatief verband veroorzaakt,
zo weinig mogelijk te doen gevoelen, door de zinnen, die gezamenlijk dit explicatieve
karakter dragen, opeenvolgend met elkaar te verbinden. Een voorbeeld is 218 :
29-35:
‘Ina wist niet veel meer te zeggen, maar ze wilde niet weggaan nog. (Eerst
nu explicatief:) Zij was gekomen met de kindertjes mee, om misschien
wat te horen, bij grootmama.... Zij wist nog altijd niet. (En dan
opeenvolgend:) Zij wist nog altijd niets en er was zo veel te weten. Er was
te weten ten eerste het grote Iets; dat wat er zestig jaren geleden gebeurd
was: grootmama móest het weten, maar zij dorst bij grootmama het Iets
niet aanroeren, bang het Verleden zelve aan te tasten; (....)’
Bij ‘Zij wist nog altijd niets’ neemt de explicatieve groep de vorm aan van een
redenering, die zich ontplooit tot steeds grotere helderheid en precisie. Daarna, bij
‘grootmama móest het weten’, wordt het een indirecte monologue intérieur, waarover
hieronder meer. De passage loopt tot 219 : 7: ‘Zij bleef dus rustig zitten’.
Behalve opeenvolgend, kunnen de zinnen in een explicatieve groep ook gelijktijdig
verbonden worden. Een voorbeeld zou de beschrijving van het uiterlijk van een
verhaalpersoon door de verteller kunnen zijn.

1

Bij introspectie op mijn eigen beleving van de tekst komt het mij voor, dat ondanks deze
wijzigingen in het zinskarakter de zin toch over het algemeen als een geheel gevoeld wordt.
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Het is echter opvallend, dat in de drie onderzochte hoofdstukken zo'n voorbeeld
niet te vinden is, ook in het eerste niet, waar men het toch in de eerste plaats
verwachten zou. Door toepassing van de hierna te bespreken monologue intérieur
zijn beschrijvingen in deze vorm vermeden. Ik kies daarom als voorbeeld een
passage uit hoofdstuk IV van deel één, 44 : 12-32, waarin Anton wordt beschreven.
Hij wordt daar getekend niet zoals hij er alleen op het moment van zijn bezoek aan
zijn moeder uitziet, maar zoals hij altijd is. Het verband is dus explicatief. In iedere
zin wordt echter een nienw aspect van dit uiterlijk openbaar, waardoor tussen de
zinnen gelijktijdig verband ontstaat. Er staat o.a.:
‘(....) een diep litteken kliefde hem over het een paar keer diep gerimpelde
voorhoofd, dat zich verhoogde naar een verijlende kuif van grauwgeel
haar, de schedel daarachter gekaald. Ruw was het vel in de nek boven
het lage hogeboordje - doorgroefd, hoewel niet zo diep, als van een oude
arbeider, met toch diepe, zich snijdende voren. Grof knuisterig waren de
handen, als ze tot klompen lagen op de dikke knieën (....)’
Niet altijd is met zekerheid uit te maken, of binnen een explicatieve groep
opeenvolgend dan wel gelijktijdig verband is aangebracht. In de passage 223 :
30-224 : 18 bijv. - en hiermee zijn we terug in het onderzochte bestek - is het begin
weliswaar duidelijk een indirecte monologue intérieur, maar vanaf 224 : 3 kan men
dat niet meer zeggen. Inlassingen als ‘(Harold en Daan) die samen Indische zaken
hadden en dus met elkaar intiem waren’, duiden te zeer op het ‘point de vue’ van
de verteller. Aan de andere kant is de nawerking van de indirecte monologue intérieur
uit het begin van de passage zo groot, en is de sfeer van de daarna gegeven
informatie zo indringend, dat het besef van door te dringen in de geest zelf van
Anton de lezer eigenlijk niet verlaat.
3. Hiermee zijn we aan de derde kunst-greep gekomen, de monologue intérieur.
Zoals met zoveel literaire termen het geval is, wordt ook deze op velerlei manieren
gebruikt. Leon Edel bijv. spreekt van ‘merely a useful designation for certain works
of fiction of sustained subjectivity, written from a single point of view, in which the
writer himself narrows down the stream of consciousness and places us largely at
the “centre” of the character's thoughts - that centre where thought often uses words
1
rather than images’ . Hij duidt dus met monologue intérieur een genre verhalen aan,
dat door zekere technieken bepaald is.
Humphrey en Friedman echter kunnen er zich niet mee verenigen, dat genre en
techniek op deze wijze aan elkaar gekoppeld worden en

1

Leon Edel, The Psychological Novel 1900-1950, London 1955, p. 58.
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willen monologue intérieur liever reserveren voor een bepaalde verteltechniek, die
dan in het twintigste-eeuwse romangenre dat ‘stream-of-consciousness novel’ heet,
1
pas tot haar recht is gekomen . De ‘stream-of-consciousness novel’, zegt Humphrey,
onderscheidt zich van de andere romansoorten, doordat hij een psychologisch wijder
terrein bestrijkt. Van het bewustzijn wordt hier nl. niet alleen de ‘speech level’
weergegeven, maar ook de ‘prespeech level’, terwijl het onderwerp juist dat
bewustzijn (of meer dan een) is. Noch James, noch Proust zouden dan ook een
‘stream-of-consciousness novel’ geschreven hebben, want hun romans spelen zich
voortdurend af op het spraakniveau. Friedman gaat hierin niet zo ver als Humphrey
en ruimt voor beide auteurs een plaats in de ‘stream-of-consciousness tradition’ in.
Tot het genre behoren voor hem niet alleen die romans welke de ‘prespeech level’
weergeven, maar ook die waarin dit niveau, zij het op ‘speech level’, geëxploreerd
wordt. Voor beiden echter zijn Dorothy Richardson, James Joyce, Virginia Woolf en
William Faulkner de grote auteurs van het genre.
In dit genre nu wordt o.a. de monologue intérieur als techniek veelvuldig toegepast.
Aangezien echter zowel Humphrey als Friedman tot onderwerp van hun studie de
‘stream-of-consciousness novel’ gekozen hebben, staat hun behandeling van de
toegepaste technieken geheel in het teken van dit genre. Hoe en in hoeverre bijv.
de monologue intérieur in andere genres gebruikt wordt, komt vrijwel niet ter sprake.
Zo wordt Flauberts beroemde toepassing van de ‘Style indirect libre’ in Madame
Bovary door Humphrey in het geheel niet genoemd en door Friedman slechts een
2
enkele maal als voorbereiding van de ‘eigenlijke’ monologue intérieur . Toch zijn
hun onderscheidingen, vooral die van Humphrey, ook voor ons doel van belang.
Humphrey geeft voor ‘interior monologue’ de volgende omschrijving: ‘the technique
used in fiction for representing the psychic content and processes of character,
partly or entirely unuttered, just as these processes exist at various levels of
3
conscious control before they are formulated for deliberate speech’ . Wanneer men
nu die ‘various levels of conscious control’ beperkt tot de ‘speech level’, is de definitie
zeer wel bruikbaar voor het verhaal dat ons bezighoudt.

1

2
3

R. Humphrey, Stream of Consciousness in the Modern Novel, Berkeley and Los Angeles
1954, p. 4.
M. Friedman, Stream of Consciousness: a Study in Literary Method, New Haven 1955, p. 3.
M. Friedman, o.c. p. 21 en 63.
R. Humphrey, o.c. p. 24.
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Hetzelfde geldt voor de onderverdeling die Humphrey maakt in ‘direct’ en ‘indirect
interior monologue’. Friedman, die Humphrey in veel opzichten volgt, maakt dit
onderscheid toch slechts terloops, nl. wanneer hij in het kort Flauberts ‘style indirect
1
libre’ vermeldt . Waarom hij het niet verder uitwerkt, maakt hij met duidelijk. Voor
Van Oude Mensen is dit onderscheid wel van belang. Beide vormen komen voor,
ieder met andere consequenties.
‘Direct interior monologue’, zegt Humphrey, is ‘that type of interior monologue
which is represented with negligible author interference and with no auditor
2
assumed’ . De tekst is geschreven in de directe rede. De verteller is slechts merkbaar
door tussenvoegsels als ‘Hij dacht’, ‘Hij vroeg zich af’ e.d. Bijv.:
- God.... mijn God.... kan ik nog zó oud worden....? Zo oud als die oude
mensen geworden zijn.... Is het mogelijk, dat ik zó langzaam verdor en
verwelk, afsterf en mij voortsleep, en altijd met dat geknaag aan mijn hart
en altijd met dat eenzame leed, een leed, dat ik nog niet uitzeggen kan....
aan niemand .... aan niemand.... zelfs aan Steyn niet.... omdat ik niet
veroordelen wil .... omdat ik niet veroordelen kán.... omdat Elly voor zich
gelijk heeft.... omdat zij lééft in wat zij nu doet.... en zou kwijnen, bleef zij
altijd bij mij, aan wiens zij zij zich nutteloos voelt.... doelloos.... doelloos....’
(pag. 266)
Hoe onbeholpen ook in vergelijking met een Joyce of een Faulkner, hier is toch
duidelijk een streven aanwezig naar het weergeven van onuitgesproken gedachten.
De lengte van de zin, het veelvuldig gebruik van de reeks puntjes en het dikwijls
wegblijven van komma's duiden hierop.
Veel vaker echter dan de directe monologue intérieur treffen we in Van Oude
Mensen de indirecte aan: ‘that type of interior monologue in which an omniscient
author presents unspoken material as if it were directly from the consciousness of
a character and, with commentary and description, guides the reader through it. It
differs from direct interior monologue basically in that the author intervenes between
3
the character's psyche and the reader’ . Dit laatste houdt in, dat de tekst geschreven
is in de onafhankelijke indirecte rede, dus dat de gedachten weergegeven worden
in de derde persoon, maar overigens met de directheid van de directe rede. Hierdoor
is voortdurend een bijna on-

1
2
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Alleen op p. 21.
R. Humphrey, o.c. p. 25. In hoeverre men hierbij inderdaad de auteur of een verteller aan het
woord mag achten, wordt besproken op p. 234-240 van deze studie. Terwille van de
overzichtelijkheid ga ik daaraan nu voorbij en sluit mij aan bij de gebruikelijke opvatting.
R. Humphrey, o.c. p. 29. Zie verder noot 2.
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merkbare verschuiving van standpunt mogelijk. Nu eens is de verteller aan het
woord en geeft hij duidelijk zijn eigen visie; dan weer wordt de visie van een der
figuren gegeven van het gezichtspunt van die persoon zelf uit. Maar al zijn het, in
het laatste geval, steeds de gedachten van die verhaalfiguur, zij zijn tegelijkertijd
de woorden van de verteller, want de lezer verneemt ze in de derde persoon
geconstrueerd, niet in de eerste. Het is alsof de verteller de rol van zijn verhaalfiguur
overneemt. Hij kent zijn figuren zo, dat hij gemakkelijk in hen kan binnentreden en
voor enige minuten hun leven van binnen uit kan weergeven. Maar even gemakkelijk
treedt hij weer naar buiten en herneemt hij zijn oorspronkelijke rol van verteller.
Hierdoor is het verschil in verteltoon tussen van buiten uit vaststellen en van binnen
uit weergeven zo gering geworden, dat de overgangen tussen de standpunten bijna
onmerkbaar plaatsvinden en de lijn van het verhaal gemakkelijk kan worden
doorgetrokken.
De continuïteit wordt echter niet alleen door de verteller gehandhaafd. In het
verband van dit hoofdstuk is vooral van belang, dat de in monologue intérieur
weergegeven gedachtenstroom explicatief en gelijktijdig verband vervangt door
opeenvolgend. Bijv.:
‘(- Waarom je Elly gevraagd hebt? Ik weet het niet.... We doen altijd
dingen, en weten niet waarom....).
Zo zacht treurigjes klonk haar stem, bouderend na de stoute-kindstem
van zo-even. Had zij niet álles verloren, wat zij ooit had gehad? Zou zij
Lot niet verliezen, hem moeten afstaan aan Elly.... zo als zij alles had
moeten afstaan....’ (pag. 9)
De tweede alinea sluit met gelijktijdig verband bij de eerste aan. In die tweede alinea
is de tweede zin met de eerste ook weer gelijktijdig verbonden: het is een geval van
identiteit, in die tweede zin staat de treurigheid zelf uitgedrukt. De derde zin echter
staat met de tweede in opeenvolgend verband. Dit komt doordat de passage het
karakter van een indirecte monologue intérieur draagt.
Herhaaldelijk wordt op deze wijze gelijktijdig verband tussen een groep zinnen
die een stemming zouden moeten beschrijven, vervangen door opeenvolgend
verband, dat de gemoedstoestand van de personen van binnen uit met monologue
intérieur weergeeft. Nog een voorbeeld:
‘Mama Ottilie voelde zich verlaten: o, wat bleef er weinig van alles over....
Daar zat zij nu, een oude, grijze vrouw....’ (etc.). (pag. 12)
Belangrijker nog is de vervanging van explicatief verband door opeenvolgend.
Hetgeen anders door een omstandige uiteenzetting van de verteller begrijpelijk
gemaakt had moeten worden, kan nu met behulp
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van monologue intérieur in de stroom van het verhaal worden opgenomen. Dit
procédé is vooral in het eerste hoofdstuk toegepast, hetgeen vooral het geringe
percentage explicatief verband verklaart. Op pag. 11 leert de lezer het karakter van
mama Ottilie kennen, doordat daar de gedachten van Lot zijn weergegeven, die zijn
moeder heimelijk zit te ‘bestuderen’. Daarna komt men, op pag. 12-13, ook haar
verleden te weten, en voor een groot deel de samenstelling van de familie, met de
verschillende leeftijden: mama Ottilie, alleen gebleven, gaat in gedachten haar
gehele familie na. Ook Steyn leert de lezer op deze manier kennen, op pag. 15-16;
het zijn ditmaal echter niet diens gedachten op een bepaald ogenblik, maar de
overpeinzingen over zijn mislukt huwelijksleven zoals Steyn die telkens weer koestert.
Het zij nog opgemerkt, dat deze monologen niet gewild aandoen. Behalve
informatief, zijn zij ook tekenend voor het karakter van de desbetreffende personen.
Lot is van nature contemplatief, hij trekt zich graag innerlijk uit de kring terug om de
mensen te observeren. Mama Ottilie is in haar gedachten met niets zo zeer bezig,
als met het verglijden van haar jaren, het verlies van haar jeugd en van haar erotische
aantrekkingskracht; vandaar dat zij zich graag met haar familieleden vergelijkt, met
haar broers en zusters, die, gelukkig, nog ouder zijn, en met haar kinderen, die,
helaas, al zo vreselijk oud worden. Steyn ten slotte heeft zijn levensgeluk vergooid
‘voor een gevoel-vaneer’, door mama Ottilie te trouwen toen hun liaison aan het
licht kwam; dat hij hier niet overheen kan komen is te begrijpen.
De monologue intérieur kan zowel gelijktijdig als opeenvolgend bij het voorgaande
aansluiten. Gelijktijdig:
‘Lot, kopje in de hand, lachje om de mond, bestudeerde: na zijn medelijden
bestudeerde hij mama. Ja, zij moest wel heel mooi zijn geweest (....)’
(pag. 11)
Opeenvolgend:
‘Daarom had ze heel het andere leven van vrouw, van moeder, zelfs van
vrouw-van-de-wereld, en zelfs van elegante vrouw verwaarloosd en niet
geacht, hulpmiddelen verachtend, zéker van haar bekoring, en weinig
moeder van natuur. O, nu was zij oud, en alleen, en zij lag eenzaam in
het kille bed en en er was vanavond zelfs die troost niet, dat Lot naast
haar uit de kamer zou komen (....)’ (pag. 20)
Dit laatste voorbeeld laat ook duidelijk zijn, hoe soepel de verschuiving van standpunt
door de indirecte monologue intérieur geschiedt. De verteller blijft aan het woord,
maar is tevens zijn verhaalfiguur geworden.
Een bijzonder geval levert 20 : 11-15. Wel is de kunst-greep hier
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beperkt tot het bestek van slechts één zin en kan men bovendien eigenlijk niet van
een monologue intérieur spreken, maar deze plaats doet zo zeer aan een monologue
intérieur denken, dat ik hem toch nu bespreken wil.
‘Nu ging zij naar boven, heel klein was het huisje; een kleine suite
beneden; een suite boven met kabinetje, die zij bewoonde met Lot, terwijl
Steyn zichzelve op de zolderverdieping had opgeschoten, zeker om niet
al te dicht bij zijn vrouw te zijn....’
De verteller geeft hier zijn beschrijving van het huis zodanig, dat de lezer a.h.w. met
mama Ottilie mee naar boven gaat. Zo wordt met de beweging in het verhaal de
beweging van het verhaal gehandhaafd. En in dit geval werkt dit procédé des te
doeltreffender, omdat mama Ottilie juist met Lot gesproken heeft over een verdeling
van het huis tussen hen beiden, nu hij gaat trouwen. Als vanzelf brengt daarom haar
gang naar boven haar er toe nog eens na te gaan, welke kamers zij heeft. Dit gebeurt
eigenlijk niet in een monologue intérieur, zelfs niet in een indirecte, maar geheel
van het standpunt van de verteller, die echter zegt wat Ottilie denkt. Hierop volgt
dan ook:
‘En terwijl zij zich uitkleedde, dacht zij: als Elly zich wat behelpen wilde,
kón het misschien: de grote kamer met drie ramen, die zij nu bewoonde,
afstaan aan Lot en Elly, en zijzelve, ach, slapen in het kabinet van Lot
(....)’
Hiermee zijn we weer terug in het oude procédé van de indirecte monologue intérieur.
4. Van de vierde kunst-greep komt in de drie onderzochte hoofdstukken slechts
één, en dan nog niet eens zo mooi voorbeeld voor. Het gaat erom, dat de
handelingen die de personen verrichten terwijl zij spreken, niet door de verteller
worden weergegeven, maar dat ze alleen blijken uii de conversatie. Op deze wijze
kan gelijktijdig verband vervangen worden door opeenvolgend. Dit procédé is
verscheidene malen toegepast, zeer opvallend bijv. in 54 : 9-16, waar het einde van
de visite van Lot en Elly aan tante Stefanie wordt beschreven:
‘- U vindt dus mijn woorden toch mooi.
- Ik vind niets mooi van wat jij schrijft: het zijn vervlóekte boeken, die je
schrijft! Ga je nu werkelijk weg, Elly? Toch niet, omdat ik Lots boeken niet
mooi vind? Niet? Dan nog een enkel pruimpje.... Je moet het recept maar
aan Anna vragen, van grootmama. - Nu, goeie dag dan kinderen, en
bedenk eens wat voor een cadeautje je van tante wil hebben. Je mag
kiezen, kind, je mag kiezen: tante geeft een cadeau, zo als het behoort!’
Hoeveel handelingen worden hier niet impliciet gegeven! Het opstaan van Elly eerst,
dan ook van Lot, ontkennend knikken van Elly,
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bedanken voor nog meer pruimpjes op brandewijn, weggaan uit de kamer, om maar
te zwijgen van al de kleine gebaren, die men bij zo'n conversatie nog meer kan
maken. Veel hiervan zou ook explicatief verteld kunnen zijn. Door middel van
opeenvolgend verband echter is sneller doortrekken van de lijn mogelijk gemaakt.
Het voorbeeld in het tweede der onderzochte hoofdstukken is daarom niet zo
duidelijk, omdat op de bedoelde passage toch nog een beschrijving van de verrichte
handeling volgt. Lili komt met haar oudste kindje op visite bij haar overgrootmoeder.
Zij treedt de kamer binnen. Dan volgt:
‘- Wel kind, dát is een lief idee, me de kleine jongen eens te brengen....
Dat is een lief idee.... Dat is een lief idee.... Ja, laat hem me nu eens
zien.... O, wat een lekker kindje!’
Er zou dus zijn weggelaten, dat Lili haar zoontje aan oma Ottilie toont. Op de woorden
van de grootmoeder volgt echter:
‘Lili, om over-overgrootmoeder goed het kindje te laten zien, was
neergeknield op een voetkussen en hield het kindje zo op: het week een
beetje verschrikt voor het broze rimpelgezicht (....)’
De verklaring zou als volgt kunnen zijn. Deze passage is in het verhaal gevoegd
om de twee uitersten in leeftijd, de over-overgrootmoeder en de baby, met elkaar
te confronteren. Daarvoor moet de situatie niet alleen van de oudste uit getekend
worden, hetgeen door middel van het bedoelde procédé geschiedt, maar ook van
het kindje uit. Dit laatste is niet mogelijk door de gedachtengang van het kindje weer
te geven, want het is zich nauwelijks van iets bewust. Het kind moet in zijn situatie
worden beschréven, en omdat die situatie nog in zo sterke mate met die van de
moeder samenvalt, begint de verteller haar a.h.w. opnieuw voor moeder en land
weer te geven: ‘Lili (....) was neergeknield’. Of dit de gelukkigste oplossing van dit
schrijversprobleem is, is een tweede.
5. De laatste kunst-greep om te bereiken dat de stroom van de tijd niet als
onderbroken wordt ervaren ten gevolge van explicatief verband, overspant een nog
grotere tekstruimte dan de vorige. In zekere zin zou men hier zelfs van een
sprongverband kunnen spreken. Een voorbeeld ter verduidelijking: Steyn is
thuisgekomen na zijn avondwandeling met de hond. Bij zijn binnentreden kromt zich
de rug van Ottilie ‘als van een kat’. Hun verhouding is gespannen. ‘Zij zeide niets,
maar zij schonk de thee’ (15 : 7). Ook hij zwijgt. Alleen de hond verbreekt nu en dan
met geschuifel of een zucht de stilte. ‘Steyn de
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Weert, tegenover haar, dronk zijn thee’ (15 : 13). Dan gaat de verteller wat dieper
op Steyns persoon en leven in:
‘Het leek vreemd, dat zij waren man en vrouw, want mama had nu wèl
haar leeftijd en Steyn scheen bijna jong. Hij was een grote kerel, breed
in de schouders, niet ouder van éven vijftig (....)’
Gelijktijdig verband dus: de verteller beschouwt hem zo als hij daar nu zit. Dan volgt
een explicatie van Steyns persoon:
‘Zijn leven van nóg jonge man, al jaren geleden weggegooid voor een
gevoelvan-eer, aan een veel oudere vrouw, had hem later een
onverschilligheid ingegeven, die niet meer rekende met wat er nog voor
hem zou kunnen komen.’
En dan verder in indirecte monologue intérieur:
‘Wat vermodderd was, was vermodderd: het leven, eenmaal vergooid,
was niet meer terug te winnen (....)’
Deze monologue intérieur zet zich bijna een bladzij lang voort, gaat dan weer, met
explicatief verband, over in een opmerking van de verteller over deze
huwelijksverhouding, om ten slotte precies uit te komen op het punt van uitgang:
‘(....) Met een grote dosis onverschilligheid schudde je alles je schouders
af.
Het was die onverschilligheid, die zijn vrouw ergerde, zo dat zij zich voelde
als een nerveuze kat, wanneer hij de kamer maar binnenkwam. Hij had
geen woord gezegd, dronk zijn thee, las de courant, die hij meegebracht
had.’ (16 : 4-9. Cursivering van mij. B.)
Dit terugkomen bij het punt van uitgang kan men telkens weer waarnemen. Vlak na
de hierboven besproken passage bijv.:
‘Verder spraken zij geen van beiden, en lazen zij, de een haar boek, de
ander zijn avondblad.’ (16 : 14)
‘Geen woord tussen hen werd gesproken; de thee werd gedronken, het
blad weggenomen en Jack droomde steunend; de wind huilde. De
bladzijden volgden elkaar snel in Ottilie's vinger en Steyn las na het
oorlogsnieuws, de advertenties, na de advertenties het oorlogsnieuws.’
(17 : 23 vgg.)
En in het laatste hoofdstuk:
‘Hij keek uit zijn hoge raam, een beetje moe na zijn gesprek met Steyn,
(....)’ (264 : 7)
‘Maar Lot was wel moe na zijn gesprek met Steyn....’ (265 : 11)
Tussen deze op elkaar betrokken plaatsen komt steeds een explicatieve passage
voor, die de situatie verduidelijkt door het verleden op te halen, deels in woorden
van de verteller, deels in monologue inté-
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rieur. Het lezen van deze passages kost enige tijd. Dit ontgaat de lezer niet, althans
het is een van de determinanten van zijn tijdbeleving van de tekst. Dit besef nu van
het verstrijken van de tijd is de weerspiegeling van de durende stilte, waarin de
personen zich bevinden. De spannen tijds van het zwijgend samenzijn van Steyn
en Ottilie, en van het starende alleenzijn van Lot worden aldus in de beleving van
de lezer waar gemaakt. Eigenlijk mag men dus niet eens spreken van een
terugkomen op het punt van uitgang. Het verhaal heeft zich wel degelijk voortgezet,
er is alleen niets gebeurd.
Het weeropnemen van het verhaal na de tussengevoegde passage wordt niet
alleen mogelijk gemaakt doordat bepaalde zinsneden herhaald worden. Ook het
omstandiglijk psychologisch verband zorgt voor voortzetting van de lijn. En niet
alleen op het alsdan weer teruggevonden punt van het verhaal, maar ook, juist uit
hoofde van het eigen karakter van dit psychologisch verband, gedurende de gehele
tussenliggende passage. Geen moment van de uitweiding over Steyns leven of over
hetgeen Lot in Italië gedaan heeft, verliest de lezer de sfeer van dit weerbarstig
samenzijn van man en vrouw, of van Lots dromerig staren uit het raam. Daardoor
wordt in de zuiver explicatieve gedeelten toch het gelijktijdig verband gehandhaafd.
De ‘vertellende opeenvolging der zinnen’ doet de blik verschuiven van het uiterlijk
aanzien der personen en der situatie naar hun innerlijke gesteldheid, en wel in die
zin, dat deze innerlijke gesteldheid nu naar haar ontstaan begrepen wordt: hoe komt
het dat Lot zo moe is geworden, vanwaar dat dromerig staren? Dit geeft weer
mogelijkheden tot opeenvolgend zinsverband, dat samen met het gelijktijdige de
lijn van het verhaal kan doen doortrekken. In de sfeer van hetgeen reeds verteld is,
begint het verhaal a.h.w., even, opnienw. En haakt weer in net voorbij de plaats
waar het was losgelaten.
Omdat het hierbij telkens gaat om een terugblik, is aanvankelijk de volgorde der
feiten in de opeenvolgende zinnen, logisch beschouwd, omgekeerd aan die der
feiten uit het verhaal als werkelijkheid gezien. Er heeft immers een verschuiving van
de blik van het heden naar het verleden plaats. Heft deze terugwaartse beweging
de voorwaarts gerichte van de tijdstroom niet op?
Schijnbaar slechts. Want zij is slechts schijnbaar tegengesteld aan de beweging
der opeenvolgende zinnen. Het tijdbesef dat opgewekt wordt door de continue
zinsopeenvolging, is immers geen betekenisinhoudend besef, maar een zijns-besef.
Het houdt niet in, dat in de beleving onderscheid gemaakt wordt tussen nu en
zo-even, dat men voelt: dit is heden, dàt is verleden. Het is een toestand van
beweging, waarin
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1

lezer en verhaal zich bevinden, onomkeerbaar , en die daarom juist de omkering
zelf van de volgorde van verleden en heden als beweging in zich opneemt. Zo kan
in het deelhebben aan de tekst deze omgekeerde volgorde toch als opeenvolgend
verband worden aangemerkt. Het omkeren van de volgorde is in het continuum van
de beleving even goed een verder-gaan van het verhaal, door de opeenvolging der
zinnen en door de verschuiving van de blik van het ene tijdstip naar het andere.
Toch is dit procédé van teruggaan-in-de-tijd, geloof ik, wel aan enkele beperkingen
gebonden, wil het niet verwarrend werken. In de eerste plaats zal het niet te vaak
toegepast mogen worden, vooral niet binnen het bestek van enkele pagina's. Dan
zou immers het gevaar van een constructie ontstaan, die in de stijlles wel de naam
van ‘Chinees doosje’ heeft gekregen en niet alleen als zinsconstructie te veroordelen
is. De volgende passage uit Van Oude Mensen, waarvan ik alleen het begin citeer,
blijft naar mijn gevoel nog juist binnen de perken.
‘Hij keek uit zijn hoog raam, een beetje moe na zijn gesprek met Steyn,
die juist was weggegaan, en die lang bij hem had zitten praten. Hij was
blij geweest Steyn te zien, zich verlaten voelende na het vertrek van de
oude heer Pauws, die terug was gegaan naar Brussel, na twee maanden
met Lot te zijn samen geweest.... Ja, de oude heer had het niet kunnen
uithouden (....)’ (264:7-12)
In de tweede plaats lijkt het toch op zijn minst aanbevelenswaard, dat er enige
compensatie tegenover staat. Die zou dan, zoals we hierboven al hebben gezien,
hieruit moeten bestaan, dat de in het verhaalverleden spelende passage zelf met
behulp van ‘gewoon’ opeenvolgend en enig gelijktijdig verband, en met vermijding
van het explicatieve, hecht wordt opgebouwd. Vervolgens zou het slot van de
passage weer bij het voorafgaande moeten aansluiten op een wijze die de continuïteit
van het geheel waarborgt. Met andere woorden, het gehele fragment moet zinvol
2
in de lijn van het verhaalfragment zijn ingelast .
De vijf hier behandelde kunst-grepen werken dus alle ertoe mee, dat vooral het
opeenvolgend, en ook wel het gelijktijdig verband, zo-

1

2

C.f. A.A. Mendilow, Time and the Novel, London 1952, p. 32: ‘Language then is a medium
consisting of consecutive units constituting a forward-moving linear form of expression that
is subject to the three characteristics of time - transience, sequence and irreversibility.’
C.f. E. Lämmert, Bauformen des Erzählens, Stuttgart 1955, p. 104-106. Lämmert bespreekt
hier ‘Die aufbauende Rückwendung’, die de aanvankelijk getekende situatie niet meer
geïsoleerd doet staan en zo de verdere ontwikkeling van het verhaal mogelijk maakt. Zij komt,
volgens Lämmert, over het algemeen voor, waar de scène in rust overgaat, of ook waar
nieuwe personen optreden.
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veel mogelijk kan worden toegepast. Het verhaal stroomt daardoor vrijwel
aanhoudend voort, dikwijls ook daar waar explicatief verband een hindernis voor
de stroom had kunnen betekenen. De lijn kan zonder veel moeite worden
doorgetrokken van zin tot zin, totdat het lijnstuk door dat van een ander verhaalmotief
wordt afgewisseld. Het verhaal ‘speelt’ regelmatig verder, het verhaalmotief stuwt
de gang van het verhaal in dat lijnstuk en verwerkelijkt zich tot de reeks van
gebeurtenissen, die de lezer begrijpt in termen van het alsdan door hem onder
woorden gebrachte motief.
In ieder verhaalfragment blijven echter wel plaatsen, die door hun explicatief
verband de verhaalstroom tegengaan. Daarmee vallen zij natuurlijk niet buiten het
verhaal: het bij-elkaar der zinnen plaatst ze steeds op enigerlei wijze in het
verhaal-geheel. En in dat geheel hebben ze ook hun functie. De krachtlijn van hun
werking staat a.h.w. loodrecht op de richting van de stroom. Hoewel zij niet buiten
het tijdsverband van het verhaal vallen, onttrekken zij zich toch aan de stroom van
1
de tijd in de ontwikkeling van het verhaal . Alvorens echter deze principieel anders
2
gerichte krachtlijn verder in het onderzoek te betrekken , zullen we eerst de
‘horizontale’ lijnen van de zich verwerkelijkende motieven vervolgen. Na het verband
tussen de zinnen vraagt het verband tussen de lijnstukken onze aandacht.

1

2

Hiertoe moeten in het algemeen ook gerekend worden ‘solche nachdrücklich ideellen Gehalte,
die von Haus aus ausserhalb der Zeit und des Raumes überhaupt, oder doch ausserhalb der
zeiträumlichen Begrenzung des betreffenden epischen Werkes stehen. Dies gilt für allgemeine
Ideen und Probleme, die den Geist des Dichters beschäftigen und über welche er entweder
selbst in seinem Werke Betrachtungen anstellt, oder solche seinen Gestalten in den Mund
legt’. (H. Meyer, Zum Problem der epischen Integration. Trivium VIII, p. 302). In Van Oude
Mensen komen echter passages van een omvang zoals Meyer die in dit artikel op het oog
heeft, en die hij vooral uit Th. Manns Der Zauberberg kiest, niet voor. Hierbij zij nog opgemerkt,
dat de in dit hoofdstuk ontwikkelde theorie, en vooral de hier behandelde kunst-grepen, gezien
kunnen worden als een aanvulling op de door Meyer aangeduide oplossing van het probleem
der ‘epische Integration’. Meyer heeft slechts oog voor de ‘verticale kracht’ in deze passages,
voor de mate waarin zij zich onttrekken aan de stroom van tijd en aldus toch nog functioneel
aan het geheel deel hebben. Over hun ‘horizontale werking’, de mate waarin zij door het
lineaire karakter van de taal en door de daad van het lezen toch steeds in deze stroom en
dus ook in het geheel ingebed zijn, laat hij zich niet uit.
Zie p. 256-257 van deze studie.
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B. Het verband tussen de lijnstukken
tijd als beweging
In hoofdstuk II werden vier soorten motieven onderscheiden: verhaalmotieven,
abstracte motieven, grond- of sluitmotieven en compositiemotieven. Hiervan zijn
voor een onderzoek naar het verband tussen de lijnstukken de verhaalmotieven
voldoende. De andere ontstaan immers mèt deze en zijn in iedere scène tegelijk
met, ja in deze aanwezig. Alle drie de abstracte motieven zijn bovendien op elk der
drie verhaalmotieven betrokken en treden dus ook tegelijk met elkààr op. Daar komt
nog bij, dat het niet te zeggen is, wanneer hun aanwezigheid in de beleving van de
lezer manifest wordt. Dit kan van lezer tot lezer wisselen, al naar diens geaardheid
en graad van ontwikkeling. En wanneer hij het verhaal voor de derde keer, of meer
nog, leest, zullen de abstracte motieven in zijn beleving van de tekst hun rol van
het begin af aan spelen. Dit geldt ook met betrekking tot het grondmotief.
Alleen de verhaalmotieven dus. De opeenvolging van hun lijnstukken kan men,
naar het schijnt, volgens twee principes beschouwen: ofwel motieflijn voor motieflijn,
ofwel zo als de opeenvolging zich in het verhaal voordoet, dus ongeacht de functie
der lijnstukken in de ontwikkeling van een bepaald verhaalmotief.
Bezien we de eerste beschouwingswijze. De lijnstukken van een verhaalmotief
vormen samen een lijn op grond van het feit dat de lezer zich het voorgaande
herinnert. Uit dit voorgaande moet hij dan als het ware actueel maken hetgeen hij
voor goed begrip van de momentele passage nodig heeft. Of misschien beter nog:
het wordt actueel gemaakt, door wie of wat dan ook. Het komt mij namelijk voor,
dat de lezer hierbij in hoge mate ‘passief’ is. Hoe men zich dit actualiseren, of
actueel-worden, moet denken en hoe de relatie ervan is met het geheugen en het
herinnerde, is in de eerste plaats een onderwerp voor de psychologie en zou dus
buiten het bestek van deze studie vallen. In het hier gestelde verband moge ik echter
de volgende gedachte ontwikkelen.
Actualisering van bepaalde feitengroepen uit het totaal van het herinnerde is een
nieuw aspect van die ‘quality of dynamic interpenetration’, van die in beweging zijnde
eenheid van herinnerd feitenmateriaal, die ons reeds bij de bespreking van het
1
verband tussen zinnen bezighield , en ook hier van belang is. Uit al hetgeen in het
verhaal vooraf is

1

Zie p. 74-75.
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gegaan aan de momenteel beleefde passage, komt in het bewustzijn van de lezer
een kleinere eenheid naar voren. Het schijnt dat deze kleinere eenheid zich met het
nieuwe gedeelte verbindt, zodat een nieuwe eenheid ontstaat, of zodat het oude in
een nieuw licht wordt gezien en zich daardoor toch ook weer als nieuw voordoet.
Maar dit is inderdaad slechts schijn. Het nieuwe is immers niet alleen ontstaan op
grond van het toegevoegde, maar ook op grond van al het oude, dat door de wijziging
die nu in de configuratie is opgetreden, anders is geworden. Door de toevoeging is
al het oude tot iets nieuws geworden, al doet het aan het vroegere in hoge mate
denken. Deze verandering van een zoëven nog zelfstandig geheel in een nieuw
deel-geheel doet zich alleen kond in het feit, dat bepaalde partijen ervan meer in
het oog springen dan de overeenkomstige partijen van het oude geheel. Dit ‘in het
oog springen’ is dus een gevolg van de verbinding van de nieuwe passage met al
het voorgaande. Het is juist datgene wat hierboven actualisering werd genoemd.
En het z.g. verband dat gelegd zou zijn tussen de toegevoegde passage en de
geactualiseerde, is niets anders dan een uitdrukking voor het aanzien dat het gehele
complex van het in de herinnering aanwezige en het momenteel beleefde nu heeft
gekregen in het deelhebben aan de tekst door de lezer. Anders gezegd: tussen de
toegevoegde passage en de z.g. geactualiseerde wordt geen verband gelegd, zodat
tengevolge daarvan het volgende zich bij het voorgaande kan voegen, maar juist
andersom: omdat het volgende zich zonder meer bij al het vorige voegt, ontstaat
een bepaalde, niet eerder gekende configuratie van al het tot dusver gelezene, die
zich manifesteert als een nu in het oog springend verband tussen bepaalde oude
en de nieuw aangeboden feiten uit het verhaal.
Dat een lezer soms moet ‘terugbladeren’ om de draad bij een nieuw tekstgedeelte
te kunnen opvatten - hetgeen een actief zoeken en een direct verband leggen tussen
lijnstukken van een en hetzelfde motief over andere lijnstukken heen zou betekenen
- levert m.i. geen argument tegen de hier geboden redenering. Dit zoeken is
weliswaar een ‘actieve daad’, maar is dit slechts in tweede instantie. De lezer ‘weet’
waarnaar hij zoeken moet, d.w.z. in eerste instantie is hem een nieuwe configuratie
van verhaalfeiten ‘passief’ bewust geworden, is hem gegeven. Deze configuratie
vertoont als het ware op een bepaalde plaats een partij wit, waarvan hij beseft dat
hij die moet ‘invullen’ om het gelezene als een geheel te kunnen begrijpen. Zodoende
‘legt’ hij dus wel verband, maar alleen omdat hij het verband dat zich wil doen kennen,
niet begrijpt.
Dit alles betekent, dat het weinig zin heeft het eerste principe vol-
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gens hetwelk de opeenvolging van lijnstukken beschouwd zou kunnen worden, toe
te passen. In de geest van de lezer ontstaat de lijn immers niet op deze wijze. Wel
kan men van een secundair principe spreken, er is rangorde. Primair is de
opeenvolging der lijnstukken zo als zij door het verhaal wordt gegeven. Zij houdt
een voortdurende wisseling van de configuratie van het gelezene in. Deze wisseling
doet zich voor als het in-het-oog-springen van telkens een ander (aspect van weer
een ander) verhaalmotief. Wanneer dus de lijn van zo'n motief op een gegeven
ogenblik kan worden doorgetrokken, gebeurt dit niet in functie van de tijd als
opeenvolging van de lijnstukken van dit ene verhaalmotief, maar van de tijd als
opeenvolging van alle lijnstukken.
De praktijk van het lezen ondersteunt het bovenstaande nog in twee opzichten.
In de eerste plaats vallen de verhaalmotieven in veel passages samen. In 18 : 1-18
bijv. speelt naast het eerste, ook het tweede mee. Niet alleen ervaart de lezer een
der vele ruzies tussen Ottilie en Steyn, maar ook verneemt hij, dat Lot en Elly
waarschijnlijk niet in Lots ouderlijk huis zullen kunnen intrekken. Alle drie de
verhaalmotieven komen voor in 31 : 7-21. Het gesprek tussen Takma en Elly handelt
daar over het inwonen bij mama Ottilie, en dus ook over haar huwelijksmoeilijkheden;
daarnaast blijkt uit de opmerkingen van de oude man, hoezeer hij op Ottilie gesteld
is, dus dat zij eigenlijk zijn dochter is, waarmee ook het derde motief in de scène
betrokken raakt. Het is dan ook vrijwel onmogelijk bijv. alleen het verloop van het
eerste verhaalmotief nauwkeurig te volgen.
Vervolgens blijkt het onder het lezen onmogelijk de nawerking van de andere
verhaalmotieven te ontgaan. Deze zijn nu eenmaal in de beleving aanwezig geweest
1
en in de herinnering opgenomen. Daarvan kan men niet meer abstraheren . Zelfs
een passage die slechts één motief bevat, moèt gelezen worden tegen de
achtergrond van al het voorgaande. Neemt men een proef en leest men zo'n passage
voor het eerst - dit geval doet zich voor wanneer van een nog onuitgegeven roman
een enkel hoofdstuk in een tijdschrift wordt gepubliceerd -, dan is zij armer,
perspectieflozer dan wanneer men haar leest als deel van het gehele verhaal.
Blijkbaar is de interpenetratie van de reeds gelezen passages in de herinnering te
groot. Dit komt vooral doordat de lezer in ieder verhaalmotief alle drie de abstracte
motieven werkzaam gevoelt, en dus naast alle onderscheid ook hun samenhang
ervaart.

1

C.f. E. Gerlötei, Die Vorausdeutung in der Dichtung, Helicon II, p. 53-58.
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Om daarom, zoals men wel doet, van contrapunt te spreken, een aan de
1
muziektheorie ontleende term , lijkt mij onjuist, tenzij men een andere betekenis
eraan wilt geven dan in de muziek. Er is immers geen sprake van samengaan van
twee min of meer zelfstandige ‘melodieën’, die zich ieder in de tijd ontwikkelen en
bij die ontwikkeling samenklinken. Veeleer is er een samenzijn van een op dat
moment gelezen scène - een reeks van feiten - en een besèf van de vorige scènes,
dat vrijwel geen geleding vertoont, een atmosfeer van betekenis, die in het
deelhebben aan het kunstwerk door de lezer lang niet die verscheidenheid van
samenstelling bezit als een melodie. De interpenetratie der elementen van onder
het lezen herinnerd materiaal is veel groter dan van de elementen die een melodie
vormen bij het luisteren naar muziek. Op zijn hoogst kan men het beeld gebruiken
van een gedurende enige tijd aangehouden accoord.
De hier besproken interpenetratie van het herinnerde is tevens oorzaak, dat niet
een enkel feit, maar een conglomeraat van feiten, en wel als een geheel, onder het
lezen ‘in het oog springt’. Een enkele opmerking in de tekst is reeds voldoende om
grote stukken van het voorgaande in hun geheel te doen ‘meeklinken’. Pagina 27 :
2
30-34 bijv. roept het gehele eerste verhaalmotief op .
In het vervolg zal de opeenvolging der lijnstukken dan ook alleen zo worden
beschouwd, als zij zich in het verhaal voordoet: het ‘sujet’ is nog steeds uitgangspunt
van het onderzoek. Het eerste dat nu opvalt is, dat er telkens lijnstukken zijn, waarin
een der verhaalmotieven domineert. We hebben dit reeds gezien in hoofdstuk I van
het verhaal, dat in hoofdzaak handelt over de huwelijksperikelen van mama Ottilie,
maar ook passages Lot en Elly betreffende bevat. Hieronder volgt, bijwijze van
breder voorbeeld, een overzicht van de eerste vier hoofdstukken. Het dominerende
motief is cursief gedrukt. Daarnaast zijn de daarbij voorkomende ondergeschikte
motieven aangegeven. Al te onbelangrijke opmerkingen in de tekst zijn niet als
lijnstuk aangemerkt; vooral in de monologen komen dergelijke zinsneden voor, bijv.
14 : 6; 14 : 9; 19 : 5; 20 : 20-24. De verhaalmotieven zijn met A, B en C aangeduid.

1
2

Zie bijv. M. Friedman, o.c. p. 125 vgg; Charles Plisnier, Roman. Papiers d'un Romancier,
Paris 1954, p. 22, 39, 43.
Vergeleken met de rol die de herinnering speelt bij het ontstaan van een gewoon lijnstuk (c.f.
p. 62-63, vooral noot 2), kan men, naar Husserl, zeggen, dat ook hier primaire en secundaire
herinnering beide optreden, maar dat nu in verhouding de laatste waarschijnlijk belangrijker
is.
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Tabel III
A
7 : 1-24: 6

Hfst. I, p. 1-24

B
7 : 9, 22;

C
13 : 6-22

8 : 16-10 : 7;
12 : 5-12, 25,
30-34;
18 :1-18
1

Hfst. II, p. 25-32

27 : 30-34;

25 : 1-32: 19

31 : 16-19

27 : 20-25;
28 : 22-30 : 6;
30 : 31-34;
31 : 2-5, 9-11,
20-21, 27-30;
31 : 34-32 : 19

Hfst. III, p. 33-41

35:35-36:16

34 : 15-17;

33 : 1-41: 9

36 : 8-16;
39 : 26-40 : 25
Hfst. IV, p. 42-49

45 : 30-48 : 9;

42 : 1-49: 16

48 : 25-31
De ondergeschikte motieven zijn juist zo in het zinsverband van het dominerend
motief opgenomen als iedere zin van het dominerend motief zelf. We vinden dus
weer hoofdzakelijk opeenvolgend, gelijktijdig en propulsief verband, een enkele
maal explicatief. Dit ligt voor de hand. We mogen eruit besluiten, dat in het vervolg
alleen de dominerende motieven onze aandacht vereisen. Daarbij dient echter eerst
de vraag beantwoord naar de begrenzing van deze motieven.
Uit de hierboven gegeven tabel blijkt, dat in het begin van het verhaal de verdeling
der dominerende motieven over de tekst samenvalt met de indeling in hoofdstukken.
Hoe komt dat? Het antwoord moet wel zijn, dat de lezer-beschouwer als het ware
ertoe gedwongen wordt beide te ‘laten’ samenvallen. De tekstverdeling over de
bladzijden, en in dit geval juist de hoeveelheden wit voor en na ieder ‘hoofdstuk’,
decreteert dat de aldus ontstane groeperingen van zinnen als gehelen beschouwd
moeten worden. Het wit is op deze plaats z.g. ‘primair symbool, d.w.z. dat dit
typographische element geen “klank”

1

In hoofdstuk II is B het dominerend motief genoemd. C is daarin echter zo vaak
vertegenwoordigd, dat men aarzelt of men niet twee dominerende motieven moet aannemen.
Omdat het gaat om een gesprek tussen Elly en Takma, is hiervoor inderdaad veel te zeggen.
In het vervolg zal er dan ook rekening mee worden gehouden, hier echter is ter wille van de
duidelijkheid C in B opgenomen. Het maakt hier geen principieel verschil.
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aanduidt - in absolute zin, zodat er ook de pauze onder valt (....) -, maar rechtstreeks
1
iets symboliseert, dat als uitsluitend acoustische eenheid niet te begrijpen is’ . Aldus
heeft dit wit ‘betekenis’; het scheidt gedeelten van het verhaal en wel zo, dat deze
gedeelten als aparte gehelen willen worden aangemerkt.
Hiermee is niet gezegd, dat deze gedeelten ook inderdaad als aparte gehelen
kunnen worden beschouwd. Met de eerste vier hoofdstukken van Van Oude Mensen
is dit wel het geval. Deze door grote stukken wit omgeven tekstgedeelten zijn, zoals
wij gezien hebben, een geheel in deze zin, dat zij als het lijnstuk van een dominerend
motief begrepen kunnen worden. Maar geldt dit ook voor de andere hoofdstukken?
Het blijkt dat dit in hoge mate het geval is. In het hier volgende overzicht duiden
de letters A, B en C weer op de drie verhaalmotieven. D staat voor passages die
weliswaar op het derde motief betrokken zijn, maar toch door hun lengte een zekere
2
zelfstandigheid schijnen te bezitten, en daarbij naar het grondmotief wijzen . Een
plus-teken betekent, dat de motieven die in één hoofdstuk voorkomen, tegelijkertijd
domineren, een komma dat dominerende motieven binnen een hoofdstuk op elkaar
volgen.

Tabel IV
Deel Eén
IX: A

I: D

Deel Twee
IX: C

II: B.B + C

X: C

II: D, C

X: C

III: C

XI: C + B, C

III: C

XI: B, A, C

IV: C

XII: B

IV: C

XII: C

V: B

XIII: B

V: C

XIII: B

VI: B

XIV: B

VI: C

XIV: B

VII: C

XV: B

VII: A

VIII: A, B

XVI: B

VIII: C

I: A
3

Van de 35 overgangen tussen tekstgedeelten met een dominerend motief vallen
er dus slechts 6 binnen een hoofdstuk. Men mag dan ook zeggen, dat in Van Oude
Mensen in hoge mate het principe geldt,

1

2
3

C.F.P. Stutterheim, Problemen der Literatuurwetenschap, p. 129. Zie ook van dezelfde:
Visuele Momenten in de Literatuur, Taal en Leven, I (1937), p. 11-15, 40-45, II (1938), p.
78-85. En: Stijlleer, Den Haag 1947, p 101-106.
Vergelijk het belang van de figuren uit de periferie van het derde verhaalmotief voor het
sluitmotief, behandeld op p. 45-47.
Zie p. 94, noot 1.
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dat een hoofdstuk het lijnstuk van slechts één dominerend motief bevat. Of deze
1
gelijkheid ook van rechts naar links gelezen mag worden, komt later aan de orde .
De vraag is nu, of de zes afwijkingen uit dit principe begrepen kunnen worden. Voor
de beantwoording zullen we de desbetreffende hoofdstukken in de gegeven volgorde
nagaan.
2
We zagen reeds dat C bij uitstek drager van het grondmotief is . In hoofdstuk I
van het eerste deel wordt echter slechts eenmaal, terloops, op dit derde motief
gezinspeeld. B echter komt verscheidene keren, soms zelfs nogal uitvoerig, aan de
orde. Dat II B tot dominerend motief heeft, en niet C, is dus begrijpelijk. Meteen
echter bereidt II voor op C, in III, en wel zo dat het grote gewicht van C reeds sterk
voelbaar wordt. II is dan ook in hoge mate een overgangshoofdstuk. Het voegt aan
de uit I over B bekende feiten slechts weinig toe, alleen het verleden van Elly; het
gesprek tussen Elly en haar grootvader handelt over het eventuele inwonen bij
mama Ottilie, hetgeen al in A bekend is gemaakt. Nieuw is in dit hoofdstuk het
karakter en het gedrag van Takma. Al staat dus het tweede hoofdstuk als geheel
in het teken van B, C trekt toch evenzeer de belangstelling en bereidt op het
belangrijke derde hoofdstuk voor. Dit karakter van overgangshoofdstuk zou al
voldoende reden kunnen zijn, dat II een uitzondering op de hierboven vastgestelde
regel vormt.
Er komt echter nog het volgende bij. Juist omdat de passage door verticaal wit is
omgeven en bovendien de verdeling van het verhaal in hoofdstukken de in die
hoofdstukken vervatte gedeelten bij herhaling tot een eenheid stempelt, worden de
twee dominerende motieven van II in hun opeenvolging sterk op elkaar betrokken.
Deze door een min of meer uitwendige kunst-greep veroorzaakte betrekking zou
echter ‘leeg’ zijn, als niet ook de zin van het verhaal deze betrekking gewild had.
De door het grondmotief verwerkelijkte eenheid der verhaalmotieven verkrijgt in dit
samenzijn binnen het hoofdstuk een extra accent.
28 : 21 is de plaats waar B in B + C overgaat. Het geschiedt door middel van
opeenvolgend verband. Van een breuk in het hoofdstuk is geen sprake.
Voor hoofdstuk VIII leidt de verklaring tot hetzelfde resultaat. Lot heeft zijn werk
in de steek gelaten om te bemiddelen in een ruzie tussen zijn moeder en Steyn over
geld. Het eindigt ermee, dat Ottilie

1
2

Zie p. 113.
Zie p. 51-54.
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woedend verklaart zelf het benodigde geld bij de bank te zullen halen. Tot zo ver
motief A. Lot keert terug naar zijn kamer en B zet in: een indirecte monologue
intérieur van Lot, die met zijn oude angsten te kampen heeft. Aan het slot van VIII
komt Ottilie bij hem binnen, met de verklaring het geld gehaald te hebben. Op de
laatste pagina vallen A en B samen. En dit moet ook de zin van het hoofdstuk zijn,
de onderlinge afhankelijkheid van de twee motieven. In grote trekken volgen A en
B wel op elkaar, maar eigenlijk gaat het om hun saamhorigheid. Niet voor niets
begint VIII met de woorden: ‘Lot Pauws zat op zijn kamer te werken’, dus met de
hoofdfiguur van B, terwijl toch A het eerste dominerende motief zal zijn, en eindigt
het met de terugkeer van Ottilie, hoewel B dan aan de orde is. Op deze wijze worden
de op elkander volgende motieven A en B ook daadwerkelijk ineengevlochten en
laat hoofdstuk VIII de principiële eenheid der motieven zien.
De overgang tussen A en B ligt bij 78 : 28-29. Ook deze plaats vertoont
opeenvolgend verband. De vlak daarop volgende passage is weliswaar explicatief
met 78 : 29 verbonden, maar is zelf weer opeenvolgend gebouwd, terwijl bovendien
de explicatieve passage in haar geheel de functie heeft de durende stilte van enige
ogenblikken werken te vullen.
Ook hoofdstuk XI laat dezelfde verklaring toe. De eerste helft vertelt van het
bezoek van Lot en Elly aan oma Ottilie, in de tweede helft zijn alleen dokter Roelofsz
en Takma bij haar. Ook hier wordt, doordat de twee motieven in één hoofdstuk zijn
geplaatst, hun saamhorigheid geaccentueerd. Het hoofdstuk zou alleen in het teken
van C hebben gestaan, als het bezoek van Lot en Elly niet voornamelijk vanuit de
gezichtshoek van Lot verteld zou zijn, en Lots angsten aldus in verband werden
gebracht met het mysterieuze bestaan der beide oude mensen. In hoofdstuk XI zijn
dus weliswaar twee gedeelten te onderscheiden, maar doordat ze in één hoofdstuk
zijn ondergebracht, raken de dominerende motieven sterk op elkaar betrokken. Dit
wordt nog onderstreept, doordat het hoofdstuk niet met Lot en Elly, maar met dokter
Roelosz begint, die eerder dan zij het huis van oma Ottilie betreedt, maar beneden
wachten blijft om hen toch eerder hun visite te laten afsteken. Zo wordt B opvallend
in het kader van C geplaatst.
Ook hier is de overgang weer opeenvolgend, bij 100 : 7.
In deel twee, hoofdstuk II, geldt dezelfde conclusie, maar op andere gronden. D
is het tijdelijk zelfstandig geworden grondmotief, dat na de overgang bij 156 : 10
weer in het derde verhaalmotief opgaat. Men kan D ook een lange inleiding noemen,
een prelude op deel twee van het boek. In die prelude wordt van geen der
verhaalmotieven gerept,
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het is of het gewone dagelijkse leven van de familie ook even zijn kans moet krijgen.
De personen uit de periferie treden erin op, als om die kans zo groot mogelijk te
maken. Maar onherroepelijk loopt deze zijlijn toch weer uit in de hoofdlijn. Iedere
handeling raakt verweven in het verleden. Doordat het punt van overgang binnen
een hoofdstuk is geplaatst, is een grotere vanzelfsprekendheid bereikt: vanzelf is
iedere gebeurtenis op de hoofdhandeling betrokken. Viel de overgang tussen twee
hoofdstukken, dan zou het accent eerder gevallen zijn op het onderscheid tussen
de alledaagse en de eigenlijke gebeurtenissen. Nu verloopt zij vloeiend, met
opeenvolgend verband.
Ten slotte hoofdstuk XI van deel twee. Dit bevat twee overgangen, bij 239 : 30
en 246 : 15. De laatste zal ik eerst bespreken.
Het middenstuk en het slotgedeelte spelen beide in het huis van Oma Ottilie. Het
middenstuk is aan A gewijd: de breuk tussen mama Ottilie en Steyn wordt definitief,
zij scheiden van tafel en bed. Het is niet ‘toevallig’ dat deze ontknoping in het huis
aan de Nassaulaan plaatsvindt. Nogmaals wordt daarmee het verband tussen A en
C beklemtoond. Dit klemt te meer, omdat het slotgedeelte het begin van oma Ottilies
sterven vertelt. Ook, ja júist op het hoogtepunt zijn beide motieven op elkaar
betrokken. De overgang vertoont opeenvolgend verband.
En B? We hebben hier te maken met het enige voorbeeld van een breuk binnen
het hoofdstuk. B staat kennelijk apart van A en C. Wel is de overgang opeenvolgend,
maar als begin van een nieuw hoofdstuk zou de eerste regel van A niet hebben
misstaan: ‘Die middag gingen zij samen, Lot en Elly, naar grootmama’. Daarop volgt
een explicatieve passage over oma Ottilie, die niet erg duidelijk op de reeds
1
besproken wijze in de stroom van het verhaal is ingepast . waarna de eerste zin
weer wordt opgevat:
‘Die middag, op de Nassaulaan, toen Lot en Elly dadelijk door Anna
werden opengedaan, vonden zij haar in de gang pratende met Steyn.’
Gezien het feit, dat in alle vijf de hier besproken hoofdstukken de bijeenvoeging van
dominerende motieven verklaard kon worden uit hun saamhorigheid, en vooral ook
omdat in het onderhavige hoofdstuk om deze reden A en C op elkaar volgen, lijkt
het mij niet onmogelijk, dat ook B hierom in dit hoofdstuk is opgenomen. Hieraan
moet dan echter worden toegevoegd, dat deze saamhorigheid niet ook werkelijk
blijkt, maar alleen is gewild. Inderdaad zou het mooi zijn ge-

1

Zie p. 85-88.
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weest, wanneer de drie verhaalmotieven gezamenlijk in het hoofdstuk, onmiddellijk
aan de dood van oma Ottilie voorafgaande, voorkwamen. Misschien heeft de auteur
1
wel gevoeld, dat het gestelde doel niet werd bereikt , en heeft hij daarom in het
middendeel van dit hoofdstuk aan Lot zo'n ruime plaats toebedeeld. Hoe dit ook zij,
in dit middendeel zijn de overgangen tussen B en A en tussen A en C nogal
uitgesponnen. Aan A gaat een passage over de plotselinge overkomst van tante
Therèse vooraf - C als ondergeschikt motief bij A -, op het heengaan van Steyn
volgt de confrontatie tussen Hugh en Lot, voornamelijk vanuit Lot gezien - B als
ondergeschikt motief bij A. Hierop volgt dan het slotgedeelte, met als dominerend
motief C. Zo wordt de saamhorigheid van alle drie de verhaalmotieven toch nog een
kans gegeven zich duidelijk te doen kennen. Dit neemt echter niet weg, dat het
begin, met B als dominerend motief, in dit hoofdstuk eigenlijk niet thuishoort.
We kunnen dus samenvattend vaststellen, dat wanneer in Van Oude Mensen
twee dominerende motieven op elkaar volgen binnen een hoofdstuk, over het
algemeen hun saamhorigheid geaccentueerd wordt. Deze vaststelling is niet het
gevolg van een redenering buiten de tekst om, maar een verheldering van hetgeen
de lezer bij het deelhebben aan de tekst ervaart. In dit deelhebben doet een
hoofdstuk zich voornamelijk voor als een lijnstuk met dominerend motief, en
opeenvolging van dominerende motieven binnen een hoofdstuk als accentuering
van hun saamhorigheid in de zin van het grondmotief.
In alle gevallen van de hier behandelde opeenvolging was opeenvolgend verband
tussen de zinnen in de passage van overgang waar te nemen. Op grond van dezelfde
ervaring van de lezer was er echter één geval te noemen dat, ondanks dit
opeenvolgend verband, toch als een breuk in het hoofdstuk moest worden
aangemerkt. Wanneer we deze breuk willen begrijpen, moeten we dus naar andere
gegevens dan dit verband zoeken. Voor lijnstukken gelden blijkbaar andere wetten
dan voor zinnen. Ook het feit op zichzelf dat twee lijnstukken samen door verticaal
wit worden ingesloten, kan niet voorkomen, dat een breuk wordt gevoeld. De vraag
is dan ook: welke zijn de determinanten van het verband tussen dominerende
motieven?
Bij het onderzoek naar de continuïteit tussen de zinnen werd onderscheid gemaakt
2
tussen opeenvolging en volgorde . Dat is ook nu van toepassing. De opeenvolging
van lijnstukken binnen het hoofdstuk is

1
2

Zie ook p. 314 (behandeling van het handschrift: eerst had Elly van het toneel moeten
verdwijnen.)
Zie p. 66.
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weer lineair, zij het dat we dit woord nu meer metaforisch gebruiken:
achtereenvolgens komen de verschillende lijnstukken onder de aandacht van de
lezer. Hierover echter pas meer, wanneer de volgorde is besproken, het na-elkaar
der lijnstukken op het niveau van de betekenis, van de inhoud. Op dit laatste niveau
krijgen we met iets anders te maken dan bij de zinnen het geval was. Konden we
bij de laatste volstaan met van losse feiten te spreken, die met elkaar in verband
staan, nu doet zich eerder een conglomeraat van op elkaar betrokken feiten voor,
dat zich door opeenvolging met een ander conglomeraat verbindt. In die
conglomeraten wordt telkens een scène gegeven, waarin het een en ander gebeurt,
of beschrijft de verteller zo'n scène, of is beide het geval. Dit moet niet aldus worden
opgevat, dat er tussen de scène en hetgeen ‘daarin gebeurt’ een scheiding mogelijk
zou zijn. De gebeurtenis, of reeks gebeurtenissen, is die scène. De scène biedt zich
aan de lezer aan als een reeks van gebeurtenissen. Zij is niet statisch, maar
dynamisch, zij is in beweging. Onder scène wordt hier verstaan de gebeurtenis, c.q.
de reeks van gebeurtenissen, vanuit het oogpunt van haar totaliteit en eenheid.
Deze totaliteit en eenheid wordt gekenmerkt door het dominerende motief van
het aan de orde zijnde lijnstuk. Op de vraag, wàt er precies gebeurt, geven de in
die scène werkzame verhaalmotieven antwoord. Zij zijn de door de lezer a posteriori
geformuleerde omschrijving van de eenheid der gezamenlijke gebeurtenissen.
Welke zijn nu de constituenten van zo'n scène? Aangezien er iets gebeurt als
onderdeel van een verhaal, kunnen we in de eerste plaats de personen noemen.
Zij worden door de lezer gekend uit hun optreden, d.w.z. uit de gebeurtenissen.
Zonder dit optreden, direct getoond of indirect beschreven, zijn zij zelfs niet, is er
geen verhaal. Zij zijn hun handelingen, en dus ook in hoge mate de gebeurtenissen.
De identiteit van hun persoon verleent aan hun optreden eenheid; zij ìs die eenheid,
en dus ook in hoge mate de eenheid der gebeurtenissen. Wanneer een persoon in
de reeks van gebeurtenissen optreedt van het begin tot het eind, wordt ipso facto
enige eenheid in die reeks bereikt.
Een gebeurtenis in een verhaalfragment veronderstelt niet alleen een persoon
(personen), maar ook een plaats van handeling. Deze plaats van handeling kan
zich per bladzijde wijzigen, zij kan ook bladzijden lang constant zijn. In het laatste
geval is zij in een veelheid van gebeurtenissen een eenheidscheppende factor. Daar
deze veelheid veroorzaakt kan worden door een voortdurende wisseling van
personen, is de plaats van handeling als zodanige factor in principe van de personen
onafhankelijk. Dit wil echter niet zeggen, dat persoon en plaats
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van handeling niet op elkaar betrokken kunnen zijn. Dan ziet men de plaats van
handeling als milieu, d.w.z. werkzaam als uitdrukking van de levenssfeer van de
persoon en als bepalende factor van diens karakter. Aldus werkzaam, behoort de
plaats van handeling mede tot de gebeurtenissen, de gebeurtenissen die in hoge
mate de persoon zijn - waarbij het er niet toe doet of zij beschreven en verklaard,
dan wel getoond worden. Er is hier niet sprake van een andere plaats van handeling
dan we eerst op het oog hadden. Het is dezelfde, maar in verschillende functie.
Zoals de persoon aan de ene kant zijn optreden is, aan de andere kant de
eenheidscheppende factor in dat optreden, zo is de plaats enerzijds mede de
gebeurtenis in het verhaalfragment, en is zij anderzijds tevens eenheidscheppend
in die gebeurtenis werkzaam. De eenheid die zij aldus smeden, is de lezer zich
bewust als verhaalmotief.
Ten slotte noem ik het tijdsverloop. Daarmee bedoel ik niet de tijd als
vooronderstelde waar van volgorde sprake is, maar de tijd van een ander standpunt
uit gezien, nl. als door de mensen beleefde beweging van al het waargenomene,
de tijd als dat aspect der dingen dat ons doet spreken van hun voorbij-gaan en hun
1
voort-bestaan . Dit tijdsverloop is een continuum. Moge men zich niet voortdurend
van dit tijdsverloop bewust zijn, het wordt toch, telkens wanneer de aandacht er zich
op richt, als een continuum beleefd. Hiermee is natuurlijk niets gezegd van het tempo
van het verloop, noch ook van mogelijke versnelling en verlangzaming. Het tempo
dat men aan het tijdsverloop beleeft, hangt af van het object dat zich in de tijd
beweegt: geologen en biologen bijv. rekenen in hun studie van de ouderdom der
aarde met andere maten dan in hun huiselijk leven. En de ene gebeurtenis kan men
beleven als sneller voorbijgaand dan de andere, terwijl zij objectief gemeten even
lang duren. Welk tempo en welke versnelling het object echter in de beleving ook
moge vertonen, de beweging wordt steeds ervaren als continu.
In de wereld van het verhaal geldt wat dit betreft hetzelfde als in de wereld van
het dagelijks leven. In een lijnstuk van een dominerend motief zijn, op het plan van
de betekenis, de zich in tijdsbeweging voordoende objecten de gebeurtenissen.
Voor degenen die deze beweging als een continuum beleven, kan men twee
categorieën personen noemen: aan de ene kant de personen uit het verhaal, aan
de andere kant de lezer. Dat de personen uit het verhaal de tijd als een continuum
2
kunnen ervaren, wordt voor ieder verhaal verondersteld. Daarover echter later .

1
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C.f. B. Groethuysen, o.c. p. 139 vgg.
Zie p. 217 vgg.
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De lezer dient hier wel aan de orde te komen. Zijn voorstellingsvermogen doet hem
de gebeurtenissen min of meer zien, hij ervaart ze als aanwezigheid, in de trant van
de aanwezigheid der gebeurtenissen uit de wereld van het dagelijks leven. In
hoeverre een lezer aldus kàn ‘zien’ en ‘ervaren’, is een kwestie die hier niet
besproken wordt; zij gaat vooral de psychologie aan. Ik geloof echter dat men wel
mag stellen, dat iedere lezer die deel heeft aan een verhaal, in enige mate deze
ervaring heeft. Dit houdt in dat hij, mede op grond van de ervaring van de continuïteit
1
in de volgorde der feiten , de gelezen gebeurtenissen, wat de tijdbeleving aangaat,
op dezelfde wijze ervaart als die uit het dagelijks leven. De gebeurtenissen uit het
verhaal bestaan voor hem als voorbijgaande tijd, de tijdsbeweging beleeft hij niet
anders dan als gebeurtenissen. En alles is gebeurtenis, ook de beschrijving van
een kamer, van een persoon. Het camera-oog van de zin leidt van het ene aspect
naar het andere en helpt dusdoende de kamer en de persoon opbouwen. Het een
volgt ononderbroken op het ander, er zijn slechts tempoverschillen. Vanaf het
moment dat de reeks van gebeurtenissen aanvangt, tot aan het ogenblik dat de
reeks eindigt, stroomt de tijd van het verhaalfragment. Hiervoor is het niet nodig,
dat iedere fractie van een seconde in de reeks vertegenwoordigd is. Het is voldoende
dat iedere van belang zijnde handeling, impliciet of expliciet in natuurlijk verband
wordt gegeven als aansluitende handeling. Wanneer de reeks gebeurtenissen als
een aaneengesloten reeks wordt gepresenteerd, en omdat de gebeurtenissen voor
de lezer bestaan als zich bewegende tijd, kan het niet anders of in het gehele lijnstuk
wordt de tijdsbeweging als continu beleefd. Ook dit nu verleent aan die
gebeurtenissen hun aspect van eenheid.
Alle drie, tijd, plaats en persoon, kunnen in hun eenheidscheppende functie slechts
begrepen worden, als men ze als de gebeurtenissen zelf, en tegelijkertijd als in
principe onderling onafhankelijke krachten beschouwt. Als gebeurtenis en in de
gebeurtenis vallen zij samen. Gezamenlijk zijn zij hetgeen er gebeurt, de scène, die
voor de lezer gekenmerkt wordt, a posteriori, door het verhaalmotief dat in het
hoofdstuk van die scène domineert.
Dat in-de-beleving-voorbijgaande tijd, gelijkheid van plaats en identiteit van de
persoon als in principe onderling onafhankelijke krachten te beschouwen zijn, neemt
niet weg, dat zij op een zelfde noemer teruggebracht kunnen worden. Deze noemer
is de tijd als durende tijd, die niet in de beleving waargenomen wordt, maar daarin
wel vooronder-
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steld moet worden. Of men deze tijd wil opvatten als ‘durée’ dan wel als ‘Form der
Anschauung’, doet hier niet ter zake. Het is voldoende vast te stellen, dat de
voorbijgaande tijd, aan de dingen en gebeurtenissen beleefd, zichzelf-gelijkblijvende
stroom-van-tijd veronderstelt, tijd-als-zodanig, die het anderzijds mogelijk maakt,
dat tevens van gelijkheid van plaats en identiteit van de persoon gesproken kàn
worden.
De drie constituenten van een scène zijn in principe onderling onafhankelijk,
gewoonlijk echter kunnen zij geen van drieën gemist worden. Meer dan een schrijver
heeft geëxperimenteerd met de verhaalstof, door de eenheidscheppende functie
van één van de drie moedwillig op te heffen, de twee andere echter met nadruk te
handhaven. Het opmerkelijke is nu, dat het resultaat van znlk een pogen nooit een
‘normaal’ verhaal oplevert, doch steeds òf de ‘horror’, òf de humor, òf de
sprookjessfeer tot gevolg heeft. De in deze verhalen optredende werkelijkheid wordt
door de lezer niet meer als de zijne berkend, wel echter, althans voor de duur van
het verhaal, als een andere werkelijkheid aanvaard.
Dit kan als volgt worden toegelicht. Twee constituenten blijven werkzaam. De
derde bewerkt de breuk met de gekende werkelijkheid. Toch blijft hun samenvallen
als en in de gebeurtenissen van het verhaal een feit. Om dit aan te duiden met een
term, aan Hellinga en Van der Merwe Scholtz ontleend: dit samenvallen wordt
1
‘mede-verzakelijkt’, wordt zelf gebeurtenis . En het kan zelf gebeurtenis worden,
omdat het op geheel eigen wijze gebeurt. Want aan de ene kant is een der
constituenten als eenheidscheppende factor opgeheven, aan de andere kant echter
wordt deze opheffing positief gewaardeerd. Zij is een positieve kracht in de
samenstelling van de scène. Men mag dan ook niet zeggen, dat de derde constituent
geheel afwezig is. ‘Ondergronds’ doet zij zich gevoelen, d.w.z. in haar betrokken-zijn
op de tijd-als-zodanig. De twee gehandhaafde eenheidscheppende constituenten
en de ‘positieve opheffing’ van de derde in de gebeurtenis maken aan de
literatuurbeschouwer hun gemeenschappelijke noemer kenbaar als de grondslag
waarop aanvaarding van deze nieuwe werkelijkheid als werkelijkheid van het verhaal
mogelijk is.
Eenige voorbeelden mogen het bovenstaande illustreren. De constituent tijd wordt
opgeheven, met handhaving van plaats en persoon,

1

W. Gs. Hellinga en H. van der Merwe Scholtz, Kreatiwe Analise van Taalgebruik,
Amsterdam-Pretoria 1955, p. 4.
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1

in The Clock van A.E.W. Mason . Aan een der figuren uit dit verhaal is nl., wanneer
hij zich in zijn buitenhuis bevindt en de klok daar een bepaald uur aanwijst, 14
minuten meer gegeven dan aan alle andere mensen, onder wie degenen met wie
hij zich in dat huis bevindt; op een dag pleegt hij in die 14 minuten een moord;
niemand kan weten dat hij het gedaan heeft, want voor niemand anders heeft de
tijd 14 minuten stilgestaan. Hetzelfde gegeven vinden we in het verhaal Maneschijn
van Arthur van Schendel; de hoofdpersoon richt zich in zijn gehele verdere leven
naar een liefdesgeschiedenis met treurige afloop, die hij slechts in het onderdeel
van een ogenblik heeft mogen beleven. The Picture of Dorian Gray van Oscar Wilde
vertoont iets dergelijks: voor Dorian Gray staat de tijd stil voor zover het zijn eigen
ouderworden betreft; in plaats van hem verraadt zijn afbeelding op een schilderij
de sporen van het verstrijken van de tijd. Bekend is het gegeven, dat een stervende
in de fractie van een seconde zijn gehele leven aan zich ziet voorbijgaan; Ambrose
2
Bierce maakt hiervan gebruik om iemand die opgehangen wordt, vlak voor zijn
dood, in het moment dat hij met de lus om zijn nek naar beneden valt, zijn
ontsnapping en uiteindelijke thuiskomst te laten beleven.
Ook met de identiteit van de persoon is vaak geëxperimenteerd, met handhaving
van de voorbijgaande tijd en gelijkheid van plaats. Een duidelijk voorbeeld is het
verhaal van F. Kafka Die Verwandlung, waarin een jonge man 's morgens bij het
wakker worden bemerkt, dat hij veranderd is in een monsterachtig ongedierte; bij
deze lichamelijke verandering, die bij het begin van het verhaal al voltrokken is, sluit
zich in de loop van de geschiedenis een geestelijke metamorfose aan; langzaam
maar zeker wordt zijn denken minder persoonlijk, meer dierlijk. Ook R.L. Stevensons
The strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde moet hier worden genoemd; in zoverre
is dit een ander geval, dat Mr. Hyde altijd al één van de kanten van Dr. Jekylls
persoonlijkheid is geweest, hij is niet wezensvreemd aan hem; met de eliminatie
van alle goede wezenstrekken in Dr. Jekyll gaat een lichamelijke verandering
3
gepaard. In The Story of the late Mr. Elvesham van H.G. Wells vindt tussen twee
personen alleen een verwisseling van lichaam plaats, de geest blijft onaangetast.
Ditzelfde zien we in A. Conan Doyles The

1
2
3

In: A.E.W. Mason, The Four Corners of the World, London z.j., p. 7-29.
Ambrose Bierce, An Occurence at Owl Creek Bridge. In: In the Midst of Life, 1892.
Te vinden in: Great Short Stories of Detection, Mystery and Horror. Third series. Edited by
Dorothy L. Sayers, London 1934, p. 1030-1049.

W. Blok, Verhaal en lezer

105
1

great Keinplatz Experiment , en, humoristisch verwerkt, in Laughing Gas van P.G.
2
Wodehouse .
Plotselinge verandering van alleen de plaats van handeling vinden we bijv. in
Through the Lookingglass van Lewis Caroll, waarin Alice door een spiegel heenstapt
en daarmee een totaal andere wereld binnengaat. Ook Godfried Bomans past dit
procédé toe, in Erik of Het Klein Insectenboek: Erik stapt een schilderij binnen, dat
hem een tweede wereld ontsluit.
Het is wel opvallend, hoe gemakkelijk de verhalen van de laatste categorie verteld
kunnen worden in vergelijking met die van de eerste twee. In de ‘tijdverhalen’ vormt
meestal de loop der gebeurtenissen voor ten minste een der figuren wel een
aansluitende keten en is er dus van diens standpunt uit niets bijzonders aan de
hand (Mason, Van Schendel); of de ontknoping, waarbij de gewone toestand hersteld
wordt, heeft de dood van de figuur waarom het gaat ten gevolge (Wilde, Bierce). In
de ‘identiteitsverhalen’ gaat de metamorfose toch nooit zo ver of de desbetreffende
persoon kan nog altijd ‘ik’ zeggen, volgens de blijkbaar gegronde veronderstelling,
dat dit woord ook op de man van vóór de metamorfose van toepassing is. Bij Kafka
alleen houdt ook deze mogelijkheid op te bestaan, maar ook dan betekent dit de
dood van die persoon, of dier. Alleen de willekeurige verandering van plaats gebeurt
zonder schokken. Zij wordt zonder noemenswaardige angst en schrik meteen
aanvaard. En op het ogenblik waarin de vroegere verhoudingen hersteld worden,
blijkt alles een droom te zijn geweest, waaruit de held of heldin ontwaakt. Dit kan
een aanwijzing zijn, dat deze constituent als eenheidscheppende factor van minder
belang is dan de andere twee. We zullen zien, dat dit door ons verdere onderzoek
bevestigd wordt.
In al deze verhalen nu is het wegvallen van een der constituenten niet zozeer het
bekroonde resultaat van een poging om een bepaalde scène met slechts twee
constituenten op te bouwen, als wel de eigenlijke inhoud van het verhaal, de crux
waarom de gehele geschiedenis draait. Het doorbreken zelf van de tijd, of van de
identiteit van de persoon, of van de gelijkheid van plaats is mede constituent. Dit
wijst zowel op het principiële belang van deze constituenten voor iedere scène, als
op hun onderlinge onafhankelijkheid.

1
2

Uit: A Conan Doyle, Tales of Twilight and the Unseen. Opgenomen in: The Conan Doyle
Stories, London 1929, p. 728-746.
P.G. Wodehouse, Laughing Gas, London 1936.

W. Blok, Verhaal en lezer

106
Zoals we zagen geldt in Van Oude Mensen het principe, dat een hoofdstuk de
omvang heeft van een lijnstuk van een dominerend verhaalmotief. Er zijn hierop
zes uitzonderingen, omdat sommige hoofdstukken meer dan één dominerend motief
bezitten. In vijf gevallen bleek de zin ervan te zijn, dat hierdoor de saamhorigheid
der dominerende motieven in hun betrokken-zijn op het grondmotief geaccentueerd
wordt. Eén maal kon deze saamhorigheid niet geconstateerd worden. Het
desbetreffende lijnstuk behoort natuurlijk wel in het verhaal thuis, maar valt buiten
het ter plaatse geldende kader. Als we dus zeggen dat er geen saamhorigheid is,
betekent dit dat zij er betrekkelijk niet is. In de vijf andere gevallen ontstaat zij, door
plaatsing der lijnstukken in één hoofdstuk, als ‘vanzelf’, geven de gebeurtenissen
‘eigener beweging’ daartoe de mogelijkheid. In dit ene geval echter moet het verband
‘gelegd’ worden. Aangezien nu gebleken is, dat de eenheid van een lijnstuk met
dominerend motief, d.w.z. de scène, geconstitueerd wordt door de factoren persoon,
plaats en tijd, en aangezien de in telkens twee van deze lijnstukken vervatte
gebeurtenissen ‘eigener beweging’ hun saamhorigheid bewijzen, d.w.z. een overgang
laten zien die op grond van de eigen vormfactoren zich voltrekt, zal een vergelijking
tussen de zes overgangen op basis van deze drie constituenten de
uitzonderingspositie van de zesde overgang kunnen verhelderen.
In de hieronderstaande tabel is aangegeven, welke constituenten van het ene
lijnstuk op het andere gecontinueerd worden. Het voorlaatste datum geeft het geval
van de breuk in het hoofdstuk aan.

Tabel V
Overgang naar:
tijd
Deel I, hfst. II, B+C t

plaats
-

persoon
p

hfst. VIII, B

t

-

p

hfst. XI, C

t

pl

p

Deel II, hfst. II, C

t

-

p

hfst. XI, A

-

-

p

hfst. XI, C

t

pl

p

Uit de tabel is gemakkelijk op te maken, welke constituent hier de eigenlijke
determinant van de eigener beweging ontstane saamhorigheid der lijnstukken met
dominerend motief is: de tijd. Zodra de aaneensluiting-in-de-tijd ontbreekt, wordt in
het hoofdstuk de overgang als een breuk ervaren.
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Ten tweede blijkt, dat deze determinant in Van Oude Mensen niet alléén optreedt,
maar steeds de ‘steun’ van de persoonsfactor ondervindt. Of de tijdsfactor alleen
al voldoende zou zijn, is niet op te maken, wel dat alleen de persoon niet voldoende
is.
Ten derde blijkt de onbelangrijkheid van de plaats van handeling voor de eenheid
van het hoofdstuk. Het is onverschillig of zij meewerkt of niet. Dit bevestigt hetgeen
we reeds ten aanzien van deze factor veronderstelden. Of handhaving van de plaats
van handeling naast die van de persoon op zou wegen tegen het ontbreken van de
tijdsfactor ter verkrijging van eenheid in het hoofdstuk, valt niet op te maken.
Op grond van deze gegevens mogen we dus, zij het met enige reserve vanwege
hun geringe aantal, stellen dat in Van Oude Mensen de beleving van een
tijdcontinuum eenheid in een hoofdstuk met twee of meer opeenvolgende
dominerende motieven bewerkt; en dat er met betrekking tot deze eenheid rangorde
bestaat tussen de constituenten van een scène, nl. deze: tijd, persoon, plaats.
Van belang is nog na te gaan, of er geen taalmiddelen bestaan, die deze in de
scène zelf gelegen factoren tot eenheid van een hoofdstuk kunnen steunen. Ik kan
aan geen andere denken dan aankondigende en teruggrijpende zinnen en zinsneden,
indices dus die de lezer voorbereiden op hetgeen komen gaat of herinneren aan
hetgeen gebeurd is en aldus verband tussen de lijnstukken leggen. Hierbij is er niet
op gelet of deze indices in de handeling zijn opgenomen, dan wel een mededeling
van de verteller zijn.
Ze komen inderdaad in dit verhaal voor. In deel één, hoofdstuk II, staat als
aankondiging: ‘Ik ga dadelijk naar hem (d.i. Takma) toe’ (27 : 25). Hoofdstuk VIII
heeft een terugwijzing: ‘Lot ging terug naar zijn kamer’ (78 : 29), evenals hoofdstuk
XI: ‘Nadat zij waren gegaan, laveerde de oude dokter binnen’ (100 : 7-8); deze
laatste twee indices zijn echter wel zeer terloops aangebracht, reden waarom ik ze
in dit verband liever niet als zodanig wil aanmerken. Van het bezoek aan Daan en
Floor in hoofdstuk II van deel twee is al op 148 : 7-8 sprake; vanaf 154 : 14 is alles
eigenlijk voorbereiding op dit tweede dominerende motief, zodat men van een
voorbereidend ondergeschikt motief zou kunnen spreken. In deel twee, hoofdstuk
XI, treffen we geen voorbereiding of terugwijzing aan.
Er zijn dus eigenlijk maar twee voorbeelden te geven. Hieruit volgt, dat zij geen
gewicht in de schaal leggen. Het geringe aantal en de willekeurige verdeling over
de zes gevallen van overgang laten geen andere gevolgtrekking toe.
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Ten slotte nog iets over de verhouding tussen de volgorde en de opeenvolging der
lijnstukken van dominerende motieven binnen een hoofdstuk. Ik noemde reeds de
opeenvolging ook in dit opzicht, evenals bij de zinnen, lineair, zij het dat dit woord
nu meer metaforisch wordt gebruikt. Lijnstukken zijn eenheden van hogere
abstractiegraad dan zinnen. Hun lineaire opeenvolging is meer ‘gedacht’, meer
‘innerlijk gezien’. Niettemin voltrekt zich hun aaneenschakeling binnen bet hoofdstuk
door middel van zinnen en worden zij zelf ook door opeenvolging van zinnen
verwerkelijkt. Het bij-elkaar van zinnen brengt, zoals we zagen, verbondenheid in
1
tijd tot stand , tijd niet alleen als lees-tijd genomen, maar ook naar de inhoud van
het verhaal. Dit geldt eveneens voor de lijnstukken. Ook zagen we dat het
aaneenrijen van zinnen - ik voeg eraan toe: en van lijnstukken - zich in functie van
de tijd, in de zin van blz. 60, voltrekt. Aldus is er in Van Oude Mensen tussen volgorde
en opeenvolging van lijnstukken met dominerend motief binnen het hoofdstuk een
zelfde relatie op te merken als tussen volgorde en opeenvolging van de zinnen,
echter met dien verstande, dat bij de lijnstukken uitsluitend van opeenvolgend en
2
propulsief verband sprake is .
Daar komt nog een tweede verschil bij. Terwijl de tijdstroom van zin op zin
onderbrekingen kent bij explicatief verband en deze onderbrekingen door allerlei
kunst-grepen kunnen worden opgeheven, onder-

1
2

Zie p. 66.
Dit geldt, evenals de andere vaststellingen - het zij ten overvloede nog eens vermeld - alleen
voor Van Oude Mensen. Of het ook voor andere verhalen opgaat, dient onderzocht te worden.
Het is natuurlijk mogelijk, dat bijv. gelijktijdig verband voorkomt. Hierbij dient echter erop gelet
te worden, of het gelijktijdig verband dan tussen ondergeschikte motieven, tussen een
ondergeschikt en een dominerend motief, dan wel tussen twee dominerende motieven is
aangebracht. In het onderhavige geval gaat het om het laatste! In de grote feestscène in Point
Counter Point van Aldous Huxley bijv. (Penguin Books, 1957, hoofdstuk II-VI, p. 23-97),
geconstitueerd door de factoren tijd en plaats, en waarin bijna alle verhaalmotieven zijn
opgenomen, komt gelijktijdig verband tussen twee lijnstukken binnen het hoofdstuk slechts
één maal voor, maar dit zijn geen dominerende motieven (p. 90). Een nieuw lijnstuk wordt
overigens aangevangen zonder aanduiding van de tijdsverhouding tot de andere motieven,
zodat de lezer het fragment vanzelf opvat als in opeenvolgend verband geschreven. Bovendien
worden de lijnstukken door asterisks gescheiden, hetgeen op een geheel ander opbouwprincipe
duidt. Ook de uitbreiding van de scène over vijf hoofdstukken moet in dit licht bezien worden.
Ten slotte zij nog opgemerkt, dat het dominerende motief in deze lange scène geen
verhaalmotief is, maar een abstract motief. Het moge uit dit voorbeeld duidelijk zijn, dat ieder
geval beoordeeld moet worden naar de totale structuur van het desbetreffende verhaal, en
niet zo maar met een ander vergeleken kan worden.
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vindt de tijdstroom van lijnstuk op lijnstuk soms onderbreking bij opeenvolgend
verband, een onderbreking die bovendien niet te niet wordt gedaan. De opeenvolging
van lineair lezen gaat weliswaar dóór, maar naar de betekenis wordt een breuk in
de tijd beleefd, die wezenlijk is. Dit betekent, dat we ons bij de meer abstracte
lijnstukken op een plan bevinden, waar de betekenis relatief belangrijker is dan bij
de zinnen. Ook zien we hieruit, hoezeer de lijnstukken van dominerende motieven
zich als gehelen afronden, terwijl de zinnen in vergelijking hiermee juist meer hun
doorlopende verbondenheid accentueren, zelfs over andere zinnen heen.
Niet alleen voor de volgorde van dominerende motieven binnen het hoofdstuk zijn
de factoren tijd, persoon en plaats van belang, maar ook van hoofdstuk op hoofdstuk.
Tabel VI geeft aan welke factoren gecontinueerd worden.
Deze tabel behoeft enige toelichting. Bij de vaststelling of de constituenten
gehandhaafd blijven is niet speciaal gelet op het slot van het voorgaande en het
begin van het volgende hoofdstuk, maar zijn de hoofdstukken vooral in hun geheel
beschouwd. Tijd, plaats en persoon zijn immers constituenten van de reeks
gebeurtenissen als een geheel en als eenheid bezien. Dit neemt natuurlijk niet weg,
dat de uitluidende en inleidende passages van belang kunnen zijn. Bij aansluiting
op een hoofdstuk met meer dan één dominerend motief is uitsluitend gelet op de
direct op elkaar volgende dominerende motieven.
Wat de tijd betreft blijft gelden, dat aansluiting van de gebeurtenissen in natuurlijk
verband voldoende is. Noch het gaan van Lot en Elly naar het huis van Stefanie,
bij de overgang van IV naar V in deel één, noch de rit naar de Van Wely's, bij de
overgang van I naar II in deel twee, behoeven in het verhaal verantwoord te worden.
Wanneer men een bezoek gaat afsteken, spreekt het vanzelf dàt men gaat; alleen
wanneer onderweg een reden tot verhindering zou rijzen, zou dit vermeldenswaard
zijn. Dit geldt niet voor de hoofdstukken XII tot en met XVI in deel I. Alle vijf zijn
weliswaar aan de huwelijksreis van Lot en Elly gewijd, zodat er dus wel verband
bestaat, maar tussen ieder hoofdstuk liggen toch telkens één of meer dagen waarover
niets verteld wordt. Deze tijdsruimten zijn te groot dan dat men van natuurlijk verband
zou kunnen spreken. Dat in het algemeen een ander criterium mogelijk is, moet
echter erkend worden. De hier gevolgde lijkt mij voor Van Oude Mensen de beste.
Ook over de handhaving van de plaats van handeling is verschil van opvatting
mogelijk. Moet de ‘eenheid van plaats’ beperkt worden tot
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Tabel VI
Overgang
naar deel
één,
hoofdstuk:
I

tijd

plaats

persoon

taalmiddelen

A

-

-

-

-

II

B, B+C

-

-

-

-

III

C

-

-

p

31 : 29

IV

C

t

pl

p

41 : 9

V

B

t

-

p

48 : 29-30

VI

B

t

-

p

-

VII

C

-

-

-

-

VIII

A, B

-

-

-

-

IX

A

-

-

-

-

X

C

t

pl

p

-

XI

C+B, C

t

(pl)

p

97 : 1

XII

B

-

-

-

-

XIII

B

-

-

p

110 : 4-8

XIV

B

-

-

p

XIII

XV

B

-

-

p

128 : 4

XVI

B

-

-

p

135 : 31-32

I

D

-

-

-

-

II

D, C

t

-

p

I

III

C

t

(pl)

p

163 : 34-35

IV

C

t

-

p

172 : 1

V

C

t

pl

P

-

VI

C

-

-

-

-

VII

A

-

-

-

195 : 17-19;

Deel twee,
hoofdstuk:

196 : 16
VIII

C

-

-

-

210 : 7

IX

C

-

-

-

216 : 1

X

C

t

pl

p

227 : 1-5

XI

B, A, C

-

-

-

-

XII

C

t

pl

p

249 : 1
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XIII

B

-

-

p

-

XIV

B

-

-

p

263 : 27-28

een kamer, een heel huis, of moet men haar nog ruimer nemen? Dit zal, lijkt mij,
van verhaal tot verhaal anders zijn. In Van Oude Mensen doet het dilemma zich
alleen voor, wanneer de scène zich in het huis van oma Ottilie of in dat van Ina
afspeelt. Omdat de verschillende kamers, vooral in het huis van oma Ottilie, in dit
verhaal zo'n grote rol spelen - de oude grootmoeder komt nooit meer beneden,
zodat de append
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sfeer in haar kamer veel sterker door haar persoon bepaald wordt dan beneden-voor
-, is met pl in de tabel alleen aangegeven, dat de volgende scène plaats vindt in
dezelfde kamer; (pl) duidt aan, dat men in hetzelfde huis blijft.
Wanneer op zijn minst één der familieleden in een volgende scène vrijwel van
het begin af weer optreedt, is dit aangegeven met p. Deze aanduiding is dus niet
afhankelijk van het aantal personen. Een bijzonder geval levert deel één, XI. De
continuering van de persoonsfactor reikt hier over het grootste gedeelte van X heen
vanuit het begin van dit hoofdstuk, en vooral zelfs al van IX uit. Dit is waarschijnlijk
mogelijk doordat ook de factor tijd en, in zekere zin, die van plaats gehandhaafd
blijven.
De eerste vraag die naar aanleiding van deze gegevens beantwoord moet worden,
is wel: waarom wordt bij deel één, IV, en deel twee, V, X en XII, aan een nieuw
hoofdstuk begonnen? Deze vraag mag ook worden gesteld met betrekking tot deel
één, XI, en deel twee, III. Alle factoren die de eenheid van een scène constitueren
zijn hier immers gehandhaafd. Op pag. 95-96 werd vastgesteld, dat in Van Oude
Mensen in hoge mate het principe geldt dat een hoofdstuk gelijk te stellen is aan
het lijnstuk van een dominerend motief. Waarom zijn, als dit principe juist is, deze
hoofdstukken hier niet tot één samengevoegd?
We gaan de desbetreffende hoofdstukken weer na in de volgorde waarin ze in
het verhaal voorkomen. We merken dan op, dat III en IV in deel één zo van elkaar
gescheiden zijn, dat eerst Takma en Ottilie onder de aandacht van de lezer komen
en daarna, in het volgende hoofdstuk, de bezoekers van de beide oudjes. Zo zijn
de twee hoofdpersonen uit het drama in een apart kader geplaatst, waardoor deze
figuren in het verhaal scherper uitkomen. Men kan deze functie van de verdeling in
hoofdstukken distinctief noemen, en wel distinctief binnen het lijnstuk van een
dominerend motief.
Wat hoofdstuk XI van deel één aangaat, is het opmerkelijk dat in X oma Ottilie
van Harold uit gezien wordt, en in XI het bezoek van Lot en Elly aan haar vanuit Lot
wordt verteld, waarop in ditzelfde hoofdstuk het bijeenzijn der drie oude
samenzweerders alléén volgt. We hebben reeds gezien, dat de opeenvolging van
de motieven C+B en C in het laatstgenoemde hoofdstuk de saamhorigheid der
verhaalmotieven scherp in het licht stelt. Deze zou minder uitkomen, indien de scène
met Harold hieraan was toegevoegd. Dan zou nadruk gevallen zijn op de drie oude
mensen, die alleen overbleven na een reeks van bezoeken. Nu wordt dit samenzijn
in direct verband geplaatst met de problematiek
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1

van niemand minder dan Lot . En dit gehéle verband staat nu weer tegenover de
scène met Harold, met diens geheel eigen visie op het gebeurde van zestig jaar
2
geleden, een scène die bovendien in het praesens wordt verteld . Hoofdstuk X geeft
de waarheid omtrent het gebeurde, hoofdstuk XI de vermoedens en daarmee het
verband tussen twee verhaalmotieven en het grondmotief. Ook hier dus weer de
distinctieve functie van de indeling, gericht op onthullung van de achtergronden van
het verhaal.
In het tweede deel is de werking van de overgang naar hoofdstuk III te vergelijken
met die naar IV in deel één. Door de scheiding in hoofdstukken wordt onderscheid
verkregen tussen de passage die beschrijft hoe Ina's nieuwsgierigheid wordt
opgewekt, en die waarin zij begint te trachten haar nieuwsgierigheid te bevredigen.
Deze pogingen krijgen nu meer nadruk, en daardoor meer reliëf. Ze blijken nu
duidelijk de eerste stap in de richting van een onthulling te zijn. Dat dit pogen van
Ina geen resultaat oplevert doet hieraan niets af. Integendeel, Ina's bemoeiingen
werken nu des te sterker retarderend, onder de schijn van het tegendeel.
In deel twee, IV, wordt verteld hoe Ina tevergeefs nadere inlichtingen tracht te
verkrijgen bij het eerste het beste familielid dat zij, na haar vader, ontmoet, bij
Stefanie. Hoofdstuk V begint met een ontmoeting tussen Roelofsz en Daan, die,
zoals de lezer dan weet, met de dokter een gesprek wil voeren over de moord,
waarvan hij geheel op de hoogte is. Dit gesprek wordt uitgesteld, omdat Ina het
anders mede zou aanhoren. Terwijl Daan daarom eerst naar boven naar zijn moeder
gaat, probeert Ina nu van Roelofsz meer te weten te komen, hetgeen bijna gelukt.
Vervolgens vindt het onderhoud tussen Daan en Roelofsz inderdaad plaats, nu
zonder Ina. Het hoofdstuk eindigt ermee, dat oma Ottilie een visioen van haar
vermoorde echtgenoot krijgt. Aldus worden in V de twee pogingen tot onthulling van
het geheim, de met succes bekroonde van Daan en die zonder succes van Ina,
voor de lezer als het ware met elkaar geconfronteerd. Dit geschiedt zodanig dat de
laatst genoemde retarderend ten opzichte van de eerste werkt: Ina's gespek met
de dokter is gevat tussen Daans ontmoeting met hem en het uiteindelijke onderhoud
tussen die twee. Dit alles culmineert in het visioen van oma Ottilie. Om deze
compositie effectief te doen zijn, is het ten eerste nodig dat Ina's drijven reeds
overduidelijk is - hoe heftiger Ina's verlangen, hoe sterker de retarderende werking
ervan -, en

1
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moet ten tweede het in hoofdstuk V vertelde duidelijk van dit vooraf verhaalde
verlangen gescheiden zijn. Door de factoren t, pl en p niet te wijzigen, bereikt de
verteller dit effect met een minimum aan middelen, d.w.z. met handhaving van de
stroom van het verhaal: hij begint een nieuw hoofdstuk, dat hiermee opnieuw zijn
distinctieve functie openbaart.
Ook hoofdstuk X is duidelijk van het voorgaande onderscheiden. IX staat nog
geheel in het teken van Ina, die langzaam, maar nooit voldoende, haar doel nadert.
Hoofdstuk X dringt meer tot de kern van het gegeven door. ‘Het Ding’ waart in de
beneden-voorkamer rond, waar men zich angstig afvraagt, wie de dood van Roelofsz
aan oma Ottilie zal meedelen. En als mama Ottilie die taak ten uitvoer brengt, beseft
de oude vronw opeens dat ook Takma niet meer leeft; zij ziet zijn geestverschijning
in de kamer staan. Zo worden ook in dit geval de vermoedens en de werkelijkheid,
de onbewust en de bewust ondergane doem door de indeling in hoofdstukken
tegenover elkaar gesteld.
Dat hoofdstuk XII van het tweede deel, ten slotte, een passage op zichzelf is
geworden, behoeft weinig toelichting. Het is de sterfscène, hoe kort ook, van oma
Ottilie. Het afsterven begint reeds aan het eind van het voorgaande hoofdstuk.
Waarom dit met andere motieven daar tot een apart geheel is verenigd, is reeds
uiteengezet: de saamhorigheid der verhaalmotieven, in de zin van het grondmotief,
komt op deze wijze, juist bij de climax van het verhaal, tot haar recht. Door de
eigenlijke stervensogenblikken in een kort, apart hoofdstuk onder te brengen, weet
de verteller nog eenmaal te wijzen op de centrale positie van het derde verhaalmotief,
dat wel bij uitstek de drager van het grondmotief is.
Uit de hier uitgevoerde analyse blijkt, dat het principe dat een hoofdstuk het lijnstuk
van een dominerend verhaalmotief bevat, niet in omgekeerde richting begrepen
mag worden. Er is geen identiteit tussen de lengten van hoofdstuk en lijnstuk. Aan
de andere kant is de functie van het wit, van de verdeling in hoofdstukken, duidelijker
geworden: het werkt sterk distinctief.
Zijn verscheidene dominerende motieven tot een hoofdstuk samengevoegd hetgeen slechts een enkele keer gebeurt -, dan heeft de distinctieve functie
betrekking op deze motieven als groep. De saamhorigheid van deze motieven wordt
dan mede uitgedrukt door de distinctieve functie van het wit bij de verdeling in
hoofdstukken.
Ook elders in Van Oude Mensen komt handhaving van het dominerende motief
bij overgang naar een nieuw hoofdstuk voor. Dit gaat
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dan echter gepaard met wijziging van een of meer constituenten van de scène.
We kunnen nu onze beschouwingen over de functie van het hoofdstuk, of van
het verticale wit tussen de hoofdstukken, in Van Oude Mensen gaan afsluiten. Voor
de slotsom gaan we uit van de volgende woorden van Stutterheim: ‘Men kan met
zeker recht beweren, dat de leden van de reeks “nieuwe regel - regel overslaan nieuwe bladzijde - bladzijde overslaan” rusten van verschillende lengte symboliseren,
die bij een juiste voordracht ook als zodanig geactueerd moeten worden. Maar
vrijwel alles wat op deze wijze typographisch wordt verzorgd, wordt niet
voorgedragen. Het is niet gesproken om gehoord, maar geschreven om gelezen te
worden. Met meer recht kan men dus zeggen, dat de genoemde typographische
elementen onmiddellijk logische eenheden tegenover elkaar stellen, dat het dus
primaire (visuele) symbolen zijn, symbolen van iets onaanschouwelijks. De scheiding
in visuele alinea's is in zekere zin ȁvoor het gemak van de lezerȁ aangebracht (....).
Maar dit gemak kan slechts gediend zijn, als aan die typographische eenheden
eenheden in de taaluiting zelf beantwoorden, als dus die taaluiting zelf uit alinea's
bestaat. Anders zijn die eenheden alleen maar typographisch en wordt de rechthoek,
1
als hoedanig het proza zich in de druk voordoet, ten onrechte opnieuw opgezet’ .
Stutterheim doelt hier in principe op het wit van alinea's zowel als van
hoofdstukken. Alleen van het eerste geeft hij in feite een nadere toelichting. Deze
mag echter impliciet ook gelden voor het hoofdstuk. Ons onderzoek heeft uitgewezen,
welke ‘eenheden in de taaluiting aan die typographische eenheden beantwoorden’.
Inderdaad bestaat de taaluiting zelf uit hoofdstukken, namelijk wanneer de
opeenvolging der scènes, al of niet met hetzelfde dominerende motief, gepaard
gaat met wijziging van een of meer constituenten van de scène. Het wit, als primair
symbool, dient dan het gemak van de lezer, meer niet. Men zou hier al van een
distinctieve functie van het wit kunnen spreken. Deze is dan echter nogal zwak,
omdat de onderscheiding niet uitsluitend krachtens het optreden van het wit tot
stand komt, maar reeds met de scènes zelf gegeven is. Wel zij nog opgemerkt, dat
het wit steeds sterk opvalt en dus voor de lézer ook sterker werkt dan de structuur
van de opeenvolging van scènes.
De functie van het wit wordt rijker in twee gevallen. In de eerste plaats wanneer
meer dan één dominerend motief, bij handhaving van de tijds- en persoonsfactor,
door verticaal wit is omgeven. Dan werkt
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het wit, behalve distinctief tússen de hoofdstukken ook bindend, ja duidend bìnnen
het hoofdstuk, en wel duidend in de richting van het grondmotief.
In de tweede plaats wanneer de opeenvolging der hoofdstukken gepaard gaat
met handhaving van alle drie de constituenten. Scheidt het wit hierbij scènes met
verschillend dominerend motief, dan is de distinctiviteit op accentuering van dit
verschil gericht. Blijft ook het dominerend motief gehandhaafd, dan werkt het wit,
geheel uit eigen kracht, en dus het sterkst. Ook in dit geval werkt het distinctief èn
duidend. Het markeert dan de ontwikkeling en de verschillende aspecten van het
motief, een markering die zonder dit wit niet zou zijn opgetreden. Het onderscheidt
kern-gebeurtenissen en gebeurtenissen uit de periferie van het motief, waardoor
sommige passages o.a. sterker retarderend kunnen werken (het optreden van Ina!).
Het valt op, dat in Van Oude Mensen alleen het derde verhaalmotief, dat van de
moord, op deze wijze vorm verkrijgt.
Men kan zeggen, dat zowel door de motief-bindende, als door de
aspecten-van-het-motief-markerende functie van het wit grotere ‘diepte’ aan het
motievencomplex van het verhaal wordt verleend. Men zou zelfs kunnen spreken
van een zeker ‘perspectief’ van en in de motieven. Hiermee komen wij echter aan
1
een onderwerp, dat elders in deze studie behandeld zal worden . Wij laten het
daarom hier rusten.
Nu de betekenis van het hoofdstuk bepaald is, is het mogelijk de gegevens van
tabel VI te confronteren met onze ervaringen onder het lezen. Het blijkt dan, dat
overal waar de constituenten bij de overgang naar een volgend hoofdstuk niet
gehandhaafd zijn, de lezer een breuk in de stroom van het verhaal ervaart; dat wil
dus zeggen in deel één bij de overgang naar (I), II, VII, VIII, IX en XII, en in deel
twee naar (I), VI, VII, VIII, IX en XI. Ik moet hieraan, op grond van mijn beleving van
de tekst, toevoegen: deel twee, XIII. De reden waarom we hier met een uitzondering
te doen hebben, is niet moeilijk te vinden. XIII handhaaft alleen de persoon; dat is
in dit geval Lot. Lot is in dit hoofdstuk de hoofdpersoon. In het vorige is hij dat echter
niet; daar is hij slechts van degenen die om het sterfbed van oma Ottilie staan
geschaard, een der velen. Hij wordt niet speciaal genoemd, er wordt slechts vermeld
dat ook hij aanwezig is. Zo is dus wel de constituent p van XII op XIII gehandhaafd,
maar dit gebeurt zo terloops, dat de lezer het nauwelijks opmerkt. In de tabel wordt
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dit weerspiegeld door het feit, dat dit het enige geval is waarin, bij de overgang naar
een volgend hoofdstuk met uitsluitend handhaving van p, een ander dominerend
motief optreedt. Bij deel één, II-III, blijft het motief C aan de orde, in XII-XVI motief
B, bij deel twee, XIII-XIV, motief B. Hier echter gaat het verhaal van motief C over
op B.
Er dient nog opgemerkt te worden, dat handhaving van het dominerend motief,
maar zonder continuering van de constituenten, ook een breuk betekent. Dit is het
geval in deel twee, V-VI en VIII-IX. Op grond van hetgeen ik waarneem aan mijn
beleving van deze passages en van die waarin alléén de factor p is gecontinueerd,
meen ik te mogen vaststellen dat de breuk in deze gevallen even groot is. Zij is
echter geringer in vergelijking met de overgangen waar geen der constituenten,
noch het dominerend motief is gehandhaafd. Komt echter continuering van p èn het
dominerend motief voor, dan kan eigenlijk niet meer van een breuk gesproken
worden. Hoe dit alles zou zijn met t of pl in plaats van p, valt niet op te maken, omdat
de gegevens ontbreken.
Onder de voorbeelden van volledige breuk in de stroom van het verhaal neemt
de overgang naar II in deel één een aparte plaats in. Hier blijkt weer, van hoe groot
belang de na-elkaar-formatie, i.e. die van hoofdstukken is. Omdat II op I volgt, vat
iedere lezer de gebeurtenissen uit II op als gebeurende na die welke in I staan
beschreven. Hierbij houdt men er geen rekening mee, dat Lot en Elly in II drie dagen
1
verloofd heten te zijn, maar in I minstens een week! Het zou dus eigenlijk precies
andersom moeten zijn, II valt vóór I. Maar geen lezer laat zich zo zeer door terloops
aangebrachte tijdsindices beïnvloeden als door de opeenvolging der hoofdstukken.
Opeenvolging suggereert steeds opeenvolging in tijd. Wil de verteller het anders,
dan dient hij zeer sterke aanwijzingen aan te brengen. Ik denk aan Aldous Huxley,
die in Eyeless in Gaza een verhaal vertelt, waarin de hoofdstukken niet in
chronologische volgorde staan; boven ieder hoofdstuk plaatst hij daarom de datum
van de erin voorvallende gebeurtenissen.
Bij alle andere overgangen is eigenlijk geen breuk in de stroom van het verhaal
te constateren. Dit wil echter niet zeggen, dat iedere overgang even soepel verloopt.
Er is gradatie, zoals we ook al opmerkten waar wel van een breuk sprake is. Ook
nu weer moet de onderzoeker afgaan op hetgeen hij in zijn beleving van de tekst
waarneemt. Dit betekent dat verschil van mening mogelijk is. Zij ontstaat vooral ten
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gevolge van de pogingen van de verteller om door middel van vooruiten
terugwijzingen het verband tussen de scènes te bewaren, juist wanneer wijziging
der constituenten dit verband zwakker maakt. In tabel VI werden de voornaamste
verbandleggende zinnen genoteerd. Het lijkt mij dan ook juist toe, niet te ver te gaan
in het onderscheiden van graden. Ik beperk me tot een verdeling van de overgangen
in twee groepen. In de eerste is vrijwel geen breuk te constateren, loopt het verhaal
‘als vanzelf’ van het ene hoofdstuk over naar het andere. In de tweede groep loopt
het verhaal weliswaar door, maar minder ‘vanzelf’, met iets meer horten en stoten,
zonder nochtans een breuk te vertonen in die mate als reeds besproken is.
We komen dan tot het volgende overzicht. In tabel VII wordt naar beneden toe
de breuk in de stroom van het verhaal groter. Aangegeven is, met het verlies van
welke factoren dit gepaard gaat. Een voorbeeld van handhaving van t, (pl) en p,
met wijziging van dominerend motief, komt in Van Oude Mensen niet voor.

Tabel VII
Gehandhaafde factoren:
Doorlopend verhaal:
gelijkmatig

Bij overgang naar:

dom. motief t pl p

deel één: IV.
deel twee: V, X, XII

- t pl p

deel één: X

dom. motief t (pl) p

deel één: XI;
deel twee: III

dom. motief t - p

deel één: VI;
deel twee: II, IV

minder gelijkmatig
t-p

deel één: V

dom. motief - - p

deel één: III, XIII, XIV, XV, XVI;
deel twee: XIV

Breuk:
zwak gevoeld
--p

deel twee: XIII

dom. motief - - -

deel twee: VI, IX

sterk gevoeld
---

deel één: I, II, VII, VIII, IX, XII;
deel twee: I, VII, VIII, XI

W. Blok, Verhaal en lezer

118
We kunnen uit deze tabel de volgende conclusies trekken:
Wanneer het verhaal gelijkmatig doorloopt, zijn op zijn minst drie van de vier
factoren gehandhaafd. Voltrekt de overgang zich minder gelijkmatig, dan blijven
twee factoren in functie. Met slechts één gehandhaafde factor wordt een zwak
gevoelde breuk in het verhaal bewerkt. De breuk wordt sterk gevoeld, wanneer geen
der vier factoren in functie blijven.
De plaats-factor is het minst belangrijk. Zelfs bij een gelijkmatig doorlopen van
het verhaal kan hij gemist worden. Dit komt weer overeen met de op pag. 105 geuite
veronderstelling.
De persoons-factor is voor gelijkmatigheid in het verloop het belangrijkst. Hij wordt
in de eerste twee groepen van de tabel nergens gemist. Daarop volgt de factor tijd,
vervolgens het dominerend motief; bij gelijkmatig verloop komt de tijdsfactor immers
voortdurend voor, het motief niet. We treffen hier een verschil aan met de rangorde
binnen het hoofdstuk, bij twee of meer opeenvolgende dominerende motieven. Was
1
binnen het hoofdstuk de rangorde: tijd, persoon, plaats , tussen de hoofdstukken is
deze: persoon, tijd, plaats.
Gaan we na, hoeveel keren de auteur van iedere factor bij de overgangen naar
een nieuw hoofdstuk gebruik maakt, dan blijkt een iets andere verhouding. De
persoonsfactor behoudt de voorkeur, hij wordt 18 keer gehandhaafd. Hierop volgt
echter onmiddellijk het dominerend motief met 17 keer. De tijdsfactor komt 11 maal
voor, de plaats 7. De rangorde van tijd en motief is dus ten gunste van de laatste
gewijzigd.
Dit werpt een bepaald licht op de techniek van de auteur. Persoon en verhaalmotief
worden ten zeerste benut. De tijdsfactor echter in verhouding veel minder. Dit wil
zeggen dat het grondmotief niet geheel tot zijn recht komt in de wijze waarop de
hoofdstukken elkaar opvolgen. Hoezeer ook het ‘voorbijgaan van de dingen’ het
eigenlijke onderwerp van het verhaal uitmaakt, het is slechts gedeeltelijk in de
verhaalvorm tot uitdrukking gebracht. Er wordt over dit voorbijgaan verteld, de
personen houden er zich intens mee bezig, en ook brengt de distinctieve werking
van de verdeling in hoofdstukken mee dat het grondmotief in die hoofdstukken naar
voren komt; het heeft echter niet duidelijk gestalte gekregen in de overgang tussen
de hoofdstukken. Het wordt wel indirect, via de taal, gepresenteerd, niet zozeer
echter direct, in de wijze van opeenvolging zelf der scènes. Ik moge hieraan
toevoegen, dat hiermee geen waardering van het verhaal is uitgesproken, laat staan
2
een veroordeling. Het is alleen een karakteristiek .
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Bleek de relatie tussen de volgorde en de opeenvolging van de lijnstukken van
dominerende motieven binnen een hoofdstuk enige overeenkomst te vertonen met
1
de relatie die in dit opzicht bij zinnen bestaat , dit geldt niet voor de dominerende
motieven die een geheel hoofdstuk beslaan. De opeenvolging van hun lijnstukken
is immers nauwelijks meer lineair te noemen. Wel volgen zij elkaar in de tijd op,
maar de voorstelling van een lijn is zoveel meer ‘gedacht’, zo weinig direct gegeven,
dat het weinig zin meer heeft deze beeldspraak te handhaven. Niet voor niets spreekt
Stutterheim van verticaal wit dat de hoofdstukken omgeeft. Het wit is een insnijding
in de leestijd, een onderbreking, en heft als zodanig het voortzettingskarakter, dat
de opeenvolging tot een lijn stempelt, in hoge mate op.
Primair is nu het onderscheid tussen de lijnstukken. Dit onderscheid kan er alleen
maar zijn naar de inhoud. De gebeurtenissen staan in groepen ten opzichte van
elkaar gerangschikt en deze groepen zijn duidelijk van elkaar onderscheiden. Aldus
krijgt de betekenis in verhouding veel meer belang dan bij de zinsopeenvolging het
geval is, en ook meer dan bij de opeenvolging van scènes binnen het hoofdstuk,
die immers door middel van zinnen, dus met horizontaal wit tot stand komt.
Aangezien nu aan de ene kant het bij-elkaar der lijnstukken verbondenheid in tijd
veronderstelt, en aan de andere kant de groepering der gebeurtenissen - die zich
in een bepaalde tijdsduur, veelal aaneensluitend, voltrekken - het onderscheid tussen
deze groeperingen accentueert, krijgt men vanzelf dat op het vlak van de betekenis
de aard van de verbondenheid-in-tijd der gebeurtenissen een speciaal belang gaat
krijgen. Hòe zijn ze ten opzichte van elkaar in de tijd gegroepeerd, is nu de vraag.
Met andere woorden, niet de tijd als veronderstelde waar van volgorde sprake is,
noch de tijd als door de mensen beleefde beweging van al het waargenomene,
maar de gemeten tijd, de tijd van de klok en de kalender, doet zich gelden. Het
bij-elkaar van de hoofdstukken wordt door de kloktijd tot een zinvol na-elkaar. Het
kervende verticale wit, dat de lineaire voortzetting van zinnen en lijnstukken opheft,
2
wordt erdoor tot een tijdschakel tussen de gebeurtenissen . Moge de opeenvolging
der elementen aan lineair karakter sterk hebben ingeboet, naar de inhoud kan de
lijn van het verhaal tot een geheel worden doorgetrokken.

1
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Zie p. 108.
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C. De kloktijd
De betekenis van de kloktijd voor de structuur van een verhaal is het scherpst aan
1
de orde gesteld door G. Müller . Vooral diens opstel Über das Zeitgerüst des
Erzählens is van belang. De reeds eerder door hem ontwikkelde theorie over de
functie van de vertelde tijd (erzählte Zeit) en de verteltijd (Erzählzeit) wordt hierin
verdiept en getoetst aan C.F. Meyers roman Jürg Jenatsch. Bovendien geeft hij er
2
een overzicht van de dissertaties die onder zijn leiding aan dit onderwerp zijn gewijd .
Ten slotte introduceert hij een nieuw begrip, de fase, met de nogal vage omschrijving:
‘das im Erzählen gebildete Gefüge eines Vorgangs, der von einem Einsatz zu einem
3
Ende geführt wird’ . De theorie van Müller heeft haar voorlopige bekroning gevonden
4
in het werk van E. Lämmert, Bauformen des Erzählens , waarin, naast andere
onderwerpen, vooral de betekenis en de bouw van de fase in het licht gesteld en
uitgewerkt wordt. Ieder verhaal, zegt Lämmert, is opgebouwd uit fasen, ‘die durch
Übereinkunft von relativ geringer Zeiterstreckung und relativ einlässigem Erzählen
die Sammelbecken der erzählten Einzelereignisse darstellen’. Hij voegt hieraan toe:
‘der Hinweis auf relativ beharrliches und einlässiges Erzählen deutet an, dasz sie
5
sich erst nach Kenntnis der allgemeinen Dimensionen eines Werkes herausschälen’ .
Deze noodzakelijkheid van kennis omtrent het gehele bouwwerk van het verhaal
neemt echter niet weg, dat de grenzen der fasen, in verhaal en analyse, aangeduid
worden in termen van de klok en de kalender. Uren, dagen, seizoenen, leeftijden
geven begin en einde van fasen en subfasen aan. De vertelde tijd is het heersende
6
indelingsprincipe .
Onder vertelde tijd verstaat Müller de tijd ‘die eine “Geschichte” nach Angabe
7
ihres Erzählers dauert’ . Dikwijls wordt de spanne tijds die de gebeurtenissen in hun
geheel beslaan door de verteller nauwkeurig aangegeven, alsmede de relatieve
tijdsafstand binnen het verhaal. Soms ook laat de verteller zijn lezer hieromtrent in
het ongewisse, hoewel een nauwkeurige analyse toch altijd wel bepaalde
verhoudingen

1
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Zie de bibliografie achterin deze studie.
Alle uitsluitend in maschineschrift.
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Stuttgart 1955.
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aan het licht brengt. Tot de vertelde tijd wordt niet de voorgeschiedenis van het
eigenlijke verhaal gerekend. Deze is er meestal in opgenomen met behulp van
uitweidende en teruggrijpende passages, die de lezer de begrenzing van de periode
waar het om gaat niet uit het oog doen verliezen.
1
De verteltijd is de tijd ‘die das Erzählen einer “Geschichte” beansprucht’ . Een
verhaal dat een jaar vertelde tijd omspant, kan theoretisch in een willekeurig aantal
pagina's verteld worden, al naar de keuze die de verteller uit de gebeurtenissen
doet en de uitgebreidheid die hij aan iedere gebeurtenis verleent. Deze keuze en
accentuering bepalen de omvang van het boek, de duur van het vertellen, en ook
de lengten en duur van fragmenten van het verhaal. Met andere woorden, tot in
onderdelen is de structuur in hoge mate bepaald door de verhouding tussen de
vertelde tijd en de verteltijd, welke laatste in het aantal pagina's uitgedrukt kan
worden. Deze functionate verhouding tussen vertelde tijd en verteltijd noemt Müller
2
de epische tijd .
Op het eerste gezicht zou men Van Onde Mensen rangschikken onder de verhalen
met een vóórgeschiedenis. Het verleden van de oudjes, zo schijnt het, speelt er
zelfs een belangrijke rol, want het werkt bepalend op het heden van alle personen
in. En dit zou des te opvallender zijn, omdat tussen dit heden en dit verleden een
periode van precies 60 jaren ligt. Nergens echter wordt dit verleden als een apart
verhaal verteld, dat de lezer zou moeten kermen om het eigenlijke verhaal te
begrijpen. Integendeel, het heden wordt gebruikt om stukje bij beetje het verleden
te ontraadselen. Vanuit het heden wordt het verleden begrepen. De lezer krijgt dit
begrip slechts aan de hand van de personen van het verhaal zelf. Het behoort tot
hun voornaamste activiteit de voorgeschiedenis uit de windsels van de tijd te
ontwarren en opnieuw te beleven. Aldus is het verleden een deel van het heden
geworden en het bestaat voor de lezer uitsluitend als zodanig. Naarmate het verhaal
vordert, ontstáát de voorgeschiedenis, in en door de figuren. Het is dan ook juister
te zeggen, dat Van Oude Mensen géén voorgeschiedenis bevat. Voortdurend speelt
zich het verhaal op één tijdniveau af, het heden. Voor zover er van een verleden
sprake is, is dit slechts het geval in de dialogen en monologen van de hoofdfiguren.
Dit tijdniveau van het heden krijgt bij eerste lezing geen al te duidelijke contouren.
Slechts op enkele plaatsen is de lezer zich direct
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van de tijdsafstand tot het voorgaande nauwkeurig bewust, bijv. bij de laatste twee
hoofdstukken. In de meeste gevallen echter moet hij erop gespitst zijn de
tijdsverhoudingen te ontdekken, wil hij in dit opzicht enige geleding waarnemen.
In de eerste plaats is het, vooral voor de huidige lezers, slechts door deductie
mogelijk het jaar vast te stellen, waarin het verhaal speelt. In hoofdstuk I leest Steyn
in de krant ‘het oorlogsnieuws’ (pag. 17).
‘Langs de ramen huilde, na de laatste zomerzwoelte, de eerste koude
wind (....)’ (pag. 12)
Iets dat op een datering lijkt, vinden we pas op pag. 44, waar Anton zijn moeder
begroet met:
‘Het is heel mooi weer voor September.’
Geen duidelijke vaststelling van het handelingsmoment dus aan het begin van het
verhaal, maar terloopse aanwijzingen, opgenomen in het vervolg, als deel van de
handeling. Willen we weten, welke oorlog in deze septembermaand woedt, dan
krijgen we pas op pag. 259-260 uitsluitsel. Elly is als Rode-Kruiszuster naar Rusland
gegaan, naar Moekden. Aangezien het verhaal tussen September en december
1904 werd geschreven, is dus wel de Russisch-Japanse oorlog bedoeld, die van
februari 1904 tot September 1905 duurde. Opmerkelijk is, dat het verhaal in april
van het op die septembermaand volgende jaar eindigt, dus ná de tijd waarin het
1
geschreven werd! Hier is echter het meest van belang, dat de datering: September
1904 tot april 1905, slechts te vinden is voor wie er zich toe zet.
Wijst deze dateringswijze op een verdoezeling van de kalendertijd, ook in allerlei
onderdelen van de vertelde tijd is dit het geval. Niet alleen de absolute tijdbepaling
is vaag gehouden, maar dikwijls ook de relatieve. Gaan we de tijdopgaven van het
begin af na:
Op de eerste pagina wordt het moment waarop het verhaal inzet aangegeven
door het explicatieve:
‘Hij zat, vóor hij naar Elly zou gaan, na den eten bij zijn moeder en hij
dronk zijn kopje koffie.’ (pag. 7)
Als eerste tijdaanduiding nogal summier, maar voor de scène voldoende. Het is
ongeveer 8 uur in de avond. Het eindmoment van deze scène wordt alleen impliciet
gegeven. Iedereen is naar bed gegaan, omdat het langzamerhand tijd voor slapen
is geworden. In een indi-
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recte monologue intèrieur denkt mama Ottilie: ‘Nu was het huis al nachtestil: toch
was het nog geen elf uur.’ (pag. 21). Daarna hoort zij Steyn uitgaan; zij wacht, vol
angstige vermoedens, op zijn terugkomst. Lot komt thuis en weet haar te kalmeren
en over te halen om te gaan slapen. Er volgt dus nog van alles op de tijdaanduiding
elf uur. Het moet al tegen middernacht zijn als het hoofdstuk sluit. Dit wordt echter
niet expliciet vermeld, maar met de scène gegeven.
Op welke dag de scène van hoofdstuk II valt, is niet met zekerheid te zeggen.
We zagen reeds, dat voor de lezer deze dag volgt op de avond uit het vorige
1
hoofdstuk . Misschien is het de volgende morgen; er is immers ‘kwestie van inwonen
bij Steyn en mama Ottilie....’. In I spreken Lot en Ottilie hierover op een wijze die
doet vermoeden, dat ze het onderwerp dan voor het eerst aansnijden; diezelfde
avond gaat Lot bij Elly op bezoek, met wie hij natuurlijk over dit samenwonen spreekt;
en dan in II dat ‘er is kwestie van inwonen bij Steyn en mama Ottilie....’. Zowel deze
volgorde als het feit van de opeenvolging zelf van de hoofdstukken doen bij de lezer
het besef postvatten, dat II ook in de tijd onmiddellijk op I volgt.
Dit besef is sterker dan de correctie die de tekst hierop geeft. In I vraagt Lot zich
af, waarom hij met Elly gaat trouwen,
‘als hij zich reeds had afgevraagd, dag aan dag, gedurende die week, die
gevolgd was op zijn aanzoek.’ (pag. 8)
Hier zegt dus de verteller, dat ze al een week verloofd zijn. Deze expliciete
aanduiding staat echter geheel in het teken van Lots monologue interéeur; het gaat
niet om het feit dat er al een week is voorbijgegaan, maar om Lots bevreemding! In
II zegt dan Elly tegen haar grootvader:
‘Wij gaan vanmiddag het eerst naar haar (oma Ottilie). Opa, we zijn drie
dagen geëngageerd. Dadelijk kan je toch niet iedereen met je geluk lastig
2
vallen.’ (pag. 30)
Alweer hebben we hier een tijdaanduiding in de scène. Het gaat er niet om, objectief
de duur van de verloving vast te stellen, het gaat

1
2

Zie p. 116.
Behalve de twee hier geciteerde passages komen in de tekst geen gegevens voor die
over de verloving van Lot en Elly nader inlichten. Nergens staat bijv. vermeld, dat Elly
bij het aanzoek bedenktijd zou hebben gevraagd, of dat de verloving op een bepaalde
dag gevierd zou zijn. Ik meen dan ook de twee tijdopgaven zo op elkaar te mogen, te
moeten betrekken, als ik gedaan heb, ervan uitgaande dat, blijkens afwezigheid van
andere gegevens, een andere interpretatie niet in de bedoeling van de verteller ligt.

W. Blok, Verhaal en lezer

124
om de visite die Lot en Elly willen gaan maken. Dit moet mede een reden zijn,
waarom men over het verschil in duur heenleest.
Hoofdstuk III begint met een expliciete tijdopgave:
‘De oude heer, tegen drie uur, alleen, ging uit.’ (pag. 33)
Dit gebeurt op dezelfde dag als het vertelde in II, waarin de visite van Takma reeds
is aangekondigd (pag. 31). Geheel onverwacht is deze inzet dus niet. Deze
middag-periode strekt zich over vier hoofdstukken uit: III en IV lopen zonder
‘tijdverlies’ in elkaar over. Tussen IV en V ligt de tijd die Lot en Elly nodig hebben
om van oma Ottilie naar tante Stefanie te gaan; dat zij een halve pagina vóór het
slot van III vertrekken en na de persoonsbeschrijving van Stefanie pas bij hun tante
1
aankomen, houdt hiermee, zoals we al zagen, verband . In VI gaan Lot en Elly, na
hun visites, wat uitblazen in de duinen. Dit alles gebeurt zonder dat het uur van de
dag direct, dus door de verteller, of indirect, door een der personen uit het verhaal,
wordt genoemd. De gebeurtenissen spelen zich achter elkaar af, het zijn de scènes
zelf die voor de tijdseenheid zorgen.
Na een inleiding van drie pagina's over de familie D'Herbourg wordt in hoofdstuk
VII verteld van ‘een avond na het diner’, ‘nu dat Lot Pauws was geëngageerd met
Elly Takma (....)’ (pag. 64). Wanneer het precies valt, doet er blijkbaar niet toe, het
is ‘een’ avond. Dit wordt nog geaccentueerd, doordat de tijdaanduiding gevat is
tussen enerzijds een verklarende opmerking van de verteller, dat de D'Herbourgs
altijd zo graag over geld praten, en anderzijds de weergave van zo'n gesprek, het
gesprek dat die avond wordt gevoerd. Zo komt de nadruk geheel op het geld te
vallen en is de tijdaanduiding, zij het direct, toch terloops aangebracht. Bovendien
loopt het gesprek over de financiën van Lot en Elly, zodat de meest precieze van
de twee tijdopgaven, ‘nu dat Lot Pauws was geëngageerd met Elly Takma’, buiten
het algemene tijdkader valt en in de belangensfeer der personen wordt getrokken.
De scène duurt tot bedtijd, hetgeen alweer indirect gegeven wordt: ‘Ik kom U
goede-nacht zeggen....’ (pag. 73).
Wanneer de scène uit VIII speelt, is in het geheel niet te zeggen. Zij valt ergens
in de maand september, vermoedt de lezer, en duurt een uur of twee.
In IX-XI is het de middag vóór het huwelijk, hetgeen indirect wordt meegedeeld:
‘Morgen trouwen ze immers.’ (pag. 87)
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Er is dus een tijdsprong gemaakt. Dit betekent een kloof in het verloop van het
verhaal. VIII en IX zijn echter thematisch met elkaar verbonden: in beide
hoofdstukken probeert mama Ottilie geld te krijgen voor haar zoon in Engeland. De
kloof wordt daardoor niet zo sterk gevoeld, al blijft zij bestaan.
Wanneer men afgaat op de gegevens die het verhaal tot nu toe over het huwelijk
van Lot en Elly heeft verstrekt, moet het nu ergens in december zijn:
‘- Wij trouwen over drie maanden: er is niets om op te wachten, zei Lot.’
(pag. 47)
‘(....) En wanneer trouwen jullie?
- Over drie maanden, tante.’ (pag. 50)
Deze - alweer indirect gegeven - feiten zijn in tegenspraak met de tijdopgave aan
het begin van XV, waar Lot en Elly zich op de huwelijksreis in Nice bevinden:
‘Het was Oktober (....)’ (pag. 129)
Aangezien de oktobermaand een belangrijke functie vervult in de rest van deel één,
mogen we het huwelijk wel in begin oktober plaatsen. Het is overigens een bewijs,
hoe slordig de auteur te werk is gegaan. Maar het valt op, dat de lezer van dergelijke
verkeerde tijdaanduidingen geen noemenswaardige hinder ondervindt. De indirect
verstrekte tijdopgaven zijn voor hem van geen belang. Vanzelf richt hij zich bij een
nieuwe, de vorige tegensprekende datering naar de laatste.... voor zolang als het
duurt. Aan het verhaal doet dit voor hem niets af.
De scène duurt tot het donker wordt (pag. 102). Dit wordt direct verteld, maar de
aanduiding is in de eerste plaats sfeerscheppend, daarna pas vaststelling van het
ogenblik: in het vallende donker zitten de drie oude mensen bijeen, met hun verleden.
Ook omdat de tijdopgave zo beknopt is en geen nadruk heeft, is de afronding van
1
de scène in de tijd voornamelijk vanuit de handeling gegeven .
De hoofdstukken XII-XVI beschrijven de huwelijksreis. Dat de reis via Brussel,
Parijs en Nice zou gaan, is al enige keren aangekondigd, zodat de inzet van XII:
‘Het was in de avond, aan het station te Brussel, dat de oude heer Pauws
hen afhaalde.’ (pag. 104)
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direct door de lezer herkend wordt als een vermelding -van de avond van het
huwelijk. Zo is ook deze directe tijdaanduiding toch in de eerste plaats door het
verloop van het verhaal bepaald. Hoofdzaak is de ontmoeting met ‘de oude heer
Pauws’. Welke avond het is, wordt als bekend verondersteld en krijgt dus geen
nadruk. Zij duurt tot half elf. Dit wordt indirect, nl. door Pauws, vermeld in een
1
passage die in gesprekvorm de handeling weergeeft . Het slot is dus wel zeer sterk
‘dramatisch’ behandeld.
Hoofdstuk XIII is het enige van de vijf, dat met een expliciete tijdopgave begint:
‘Ze waren nu sedert een paar dagen te Parijs (....)’ (pag. 114)
De verdoezeling van de vertelde tijd is hier alleen merkbaar, doordat niet gezegd
wordt hoeveel dagen zij er al zijn. Het is blijkbaar voldoende ‘een’ tijdsafstand te
vermelden. Hoofdzaak is dat ze in Parijs zijn. De aanvangszin luidt dan ook verder:
‘(....) en Elly, die nog nooit te Parijs was geweest, genoot, van het Louvre,
van Cluny, van het leven op straat en in de café's, van de theaters des
avonds, zó, dat zij tante Therèse bijna vergeten hadden.’
Het einde van de scène bevat geen tijdvermelding, het valt ergens in die morgen.
Hoe lang Lot en Elly in Parijs verblijven, wordt niet verteld. XIV begint met:
‘In de nachttrein dacht het vrouwtje na.’ (pag. 124)
De reis gaat verder, naar Nice, zoals het plan was. Welke dag het is, is niet belangrijk.
Hoe lang de scène, geheel in monologue intérieur gehouden, duurt, is niet te zeggen.
Hoofdstuk XV begint met de aankomst in het hotel. Door de vooruitgrijpende
laatste zin van het vorige hoofdstuk weet de lezer, hoe laat het dan ongeveer is:
‘Zij naderden Marseille; om twee uur in de middag zouden zij te Nice zijn
....’ (pag. 128)
XV geeft zelf de maand op: oktober. Uur en maand zijn hier in de eerste plaats van
belang, omdat de atmosfeer van licht en warmte nu gesteld wordt tegenover de
duisternis en kou van het noorden. Zo worden deze opgaven door de lezer
opgenomen. Suggereert aan het slot van XIV de vermelding van het uur van
aankomst nog de snel-
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heid waarmee men reist, het volgende hoofdstuk, met zijn uitbundige beschrijvingen
van de subtropische atmosfeer, verleent er een nawerking aan van verlangen en
blijdschap om de levenslust die komen gaat. Dit verlangen en deze blijdschap
overbruggen de tussenliggende tijdsruimte, die natuurlijk niettemin door de lezer
wordt geregistreerd.
Het uur waarop de scène eindigt, schijnt direct te zijn beschreven: het is even
voor zonsondergang.
‘De zon straalde zwijmende en laag, uit mauve en roze wolken, en de
wind had zich over de golven neergelegd (....)’ (pag. 135)
Maar doordat deze beschrijving wordt voorafgegaan door:
‘ Ottilie zag uit het raam.’
is deze zonsondergang toch in de eerste plaats gezien vanuit de figuren van de
scène. Enige opmerkingen van Ottilie, Elly en Lot over dit schouwspel versterken
deze visie. Zo wordt ook nu weer het einde vanuit de handeling gegeven.
Het laatste hoofdstuk van deel één speelt de volgende dag omstreeks het dejeuner.
In het vorige hoofdstuk is dit al voorbereid:
(Ottilie jr:) ‘- Ik moet nu weg. Kom morgen bij ons dejeuneren, wil je Elly?
- Ja, Ottilie....’ (pag. 135)
XVI kan daarom zonder expliciete tijdopgave beginnen. De beschrijving van de
natuur en het weer - indirect, in de woorden van Ottilie jr. gegeven - waarmee dit
hoofdstuk opent, sluit als het ware bij de uitnodiging uit het vorige hoofdstuk aan.
Slechts bij benadering kan men zeggen, hoe lang de scène duurt: ongeveer een
uur.
Samenvattend vinden we dus voor deel één als in tabel VIII is aangegeven.
‘Vaag’ betekent, dat geen tijdsafstand tot het voorgaande, direct of indirect, is
opgegeven. De accolades geven in de laatste twee gevallen aan, dat de
hoofdstukken thematisch zijn verbonden. In het eerste geval wil de accolade zeggen,
1
dat het tweede hoofdstuk sterk de indruk maakt een overgang te zijn op het derde .
II tot en met VI bevatten immers de gebeurtenissen van één dag.
Zou men op grond van de vertelde tijd tot een fasenindeling willen besluiten, dan
kan men een tijdscheiding vinden tussen VIII en IX. I-VIII volgen immers, zo krijgt
men de indruk, met niet te lange tussenpozen op elkaar; er is dan sprake van het
huwelijk tussen Lot en Elly;
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Tabel VIII
Hoofdstuk

Datering

Vertelde tijd

Tijdaanduiding
Begin
Slot
Van ± 20 u. tot vaag
indirect
± 23.30 u.

I

Begin sept.
1904

II}

De volgende
morgen(?)

III-VI}

De middag van Van 15 u. tot
die dag
donker

direct

vaag

VII

Een kort
daarop
volgende dag

Van ± 19.30u.
tot ± 10.30u.

vaag

indirect

VIII}

Een daarop
volgende dag

Een paar uur

vaag

vaag

IX-XI}

Okt. middag
voor het
huwelijk

Van 15 u. tot ± indirect
18 u.

vaag

XII}

De volgende
avond

Van ± 20 u. tot direct,
22.30 u.

indirect

5 à 10 minuten vaag

vaag

weinig
nadruk
XIII}

Een paar
dagen later

's Morgens

XIV}

Een daarop
Enige tijd
volgende nacht

XV}

De volgende
middag

direct

vaag

vaag

vaag

Van ± 14 u. tot direct,
zonsondergang

indirect

weinig
nadruk
XVI}

De daarop
volgende dag

Lunchtijd

indirect

vaag

het wordt over drie maanden verwacht. Wanneer IX dan op de middag voor het
huwelijk blijkt te vallen, hebben we na VIII een grote sprong door de tijd gemaakt.
Dat dit later een kleinere sprong blijkt te zijn, doet er op dat moment nog niet toe.
Een onderverdeling van deze twee hoofdfasen zou als volgt uitvallen: Eerst I,
II-VI, VII en VIII, en vervolgens IX-XI en XII-XVI. Drie groepen van hoofdstukken
vallen daarbij als gehelen op: II-VI, IX-XI en XII-XVI. Hiervan vormen de eerste twee
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ieder een groep, omdat de samenstellende hoofdstukken in de tijd onmiddellijk op
elkaar aansluiten. Zij omvatten ieder niet meer dan een dag, c.q. een middag. In de
eerste groep kan men dan nog twee subgroepen onderscheiden: III-IV - bij oma
Ottilie - en V-VI - over Lot en Elly -, met II als inleidend hoofdstuk. En ook in IX-XI
staat IX enigszins van de laatste twee hoofdstukken afgezonderd. Zoals we al zagen
is het thematisch eerder met VIII verbonden. De derde groep vormt alleen thematisch
een eenheid. Daardoor komt het, dat de tijdsruimten tussen de samenstellende
hoofdstukken daarin niet op zichzelf staan. Het verloop van de handeling, de
huwelijksreis zelf, houdt de hoofdstukken bijeen, al zijn de tussenpozen soms een
paar dagen groot. Deze laatste
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worden natuurlijk wel door de lezer opgemerkt; er bestaat immers geen natuurlijk
1
verband . De overige hoofdstukken, I, VII en VIII, staan los tussen deze groepen in
geplaatst.
Zo zien we dat de fasenindeling - die op grond van de vertelde tijd zou moeten
worden aangebracht - één maal door thematisch verband wordt doorbroken, en één
maal juist op grond van thematisch verband tot stand komt. Bezien we de indeling
uitsluitend uit het oogpunt van de vertelde tijd, dan moeten we concluderen, dat het
indelingsprincipe niet voortdurend op dezelfde wijze toegepast wordt. In I-XI berust
de indeling immers op fasen van telkens één dag, terwijl de laatste fase, XII-XVI,
een reeks van dagen omvat. De enige overeenkomst tussen de beide hoofdfasen
I-VIII en IX-XVI is, dat het aantal dagen tussenruimte tussen de subfasen telkens
sterk varieert.
Het moge al gebleken zijn, dat ook de tekst deze indeling tegenwerkt. De verdeling
in twee hoofdfasen wordt al enigermate opgeheven door het thematisch verband
tussen VIII en IX. Daar komt nog bij, dat later de tijdsprong niet drie maanden, maar
nauwelijks één maand blijkt te zijn. Uit het oogpunt van de theorie van de vertelde
tijd volgens Müller heeft dit tot gevolg, dat de gebeurtenissen rondom de tijdsprong
in hun nawerking meer ‘opeengedrongen’ raken.
De belangrijkste reden echter, waarom voor Van Oude Mensen deze wijze van
indelen hier weinig zin heeft, is wel de manier waarop de vertelde tijd in het verhaal
is aangebracht. Om te beginnen moet worden vastgesteld, dat de directe opgaven,
op één na, alle voorkomen in de groep XII-XVI. De ene uitzondering staat aan het
begin van III, het hoofdstuk waarin het derde, het centrale verhaalmotief pas werkelijk
begint. Aldus krijgt juist dit motief nadruk. Men moet er echter rekening mee houden,
dat het daar genoemde moment al in II is aangekondigd, zodat de nadruk minder
zwaar is dan het schijnt. De vraag is nu: waarom komen deze directe tijdaanduidingen
relatief zo bovenmatig veel in de laatste groep hoofdstukken voor?
Om deze vraag te beantwoorden is het goed eerst het verschil in werking tussen
directe en indirecte tijdaanduidingen na te gaan. We kiezen als voorbeelden eerst
zinnen die niet aan het begin van een hoofdstuk staan. Voor de directe aanduiding:
‘Zij (mama Ottilie) weende bitter en zij zagen allen, dat zij een vader
betreurde, hoewel niemand, ook niet stil tegen de ander, dat woord had
uitgesproken.
De volgende morgen had Steyn een samenkomst met de notaris, en toen
hij thuiskwam zeide hij tot zijn vrouw: (....)’ (pag. 208)
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Als indirecte aanduiding:
‘Nu werd het stil en zij (mama Ottilie) bedacht: héel goed, dat zij altijd
oude meiden zocht.... Daar dacht zij aan met leedvermaak, blij, dat Steyn
zó geen kans had, met oude meiden. Nu was het huis al nachtestil: toch
was het nog geen elf uur....’ (pag. 21)
In het tweede voorbeeld is de tijdopgave ‘nog geen elf uur’ geen vaststelling van
de verteller, maar een gegeven gedacht vanuit een der personen van het verhaal.
Daardoor is het een gegeven geworden van dezelfde orde als alles wat de
verhaalfiguren nog verder zeggen, voelen en denken. Dergelijke gegevens hebben
voor de lezer slechts zin, omdat en voor zover zij voor de verhaalfiguur zin hebben.
De waarde van de tijdaanduiding uit het tweede voorbeeld wordt bepaald door de
gevoelssituatie waarin Ottilie verkeert. Voor de lezer persoonlijk heeft zij geen waarde
als tijdopgave, is ze alleen een op een bepaalde wijze onder woorden gebracht
facet van Ottilies gevoelsleven op dat moment.
Anders is dat met de tijdopgaven uit het eerste voorbeeld. Zowel ‘de volgende
morgen’ als ‘toen hij thuiskwam’ zijn tijdnoties die als zodanig uitsluitend zin hebben
voor de lezer. Het is hier de verteller, die tijdsverhoudingen aanbrengt en die dit
doet ten behoeve van de lezer.
Toch mag men hieruit niet de conclusie trekken, dat indirecte tijdaanduidingen in
het geheel niet van belang zouden zijn voor de beleving van de vertelde tijd door
de lezer. Het is immers niet waar, dat de lezer in geen enkele betrekking tot de
indirecte gegevens uit de tekst zou staan, of dat deze betrekking van geen belang
zou zijn. De indirecte tijdaanduidingen moeten in de context zin hebben. Zij krijgen
inderdaad pas zin door de lezer, onder het lezen. De zin wordt door de context
bepaald, maar door de lezer verwerkelijkt.
Wij zeiden, dat de aanduiding ‘nog geen elf uur’ voor de lezer slechts zin heeft,
omdat en voor zover zij voor mama Ottilie zin heeft. De wijze waarop dit facet van
haar gevoelsleven onder woorden is gebracht, doet in de lezer even de notie van
‘een’ tijdsmoment ontstaan, het besef dat er een tijd is genoemd, maar niet meer.
Een besef van een bepaalde afstand tot een vorig moment, die voor de lezer van
belang zou zijn, is niet aanwezig, want het is er niet voor Ottilie. Doet het geval zich
echter voor, dat een der figuren zich van een bepaalde afstand tot een vorige
gebeurtenis wel bewust wordt, dan is deze bepaling ook voor de lezer van enige
waarde.
Nu zijn er twee mogelijkheden: de indirecte tijdaanduiding staat in
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een aaneengesloten reeks van gebeurtenissen met natuurlijk verband en bepaalt
de afstand tot een moment uit diezelfde reeks, of zij staat ergens in zo'n reeks, het
doet er niet toe waar, en bepaalt de afstand tot een moment uit een vorige reeks.
Op grond van mijn eigen beleving van de tekst meen ik dit onderscheid te moeten
maken.
Van de eerste mogelijkheid komt geen voorbeeld in Van Oude Mensen voor. Ik
kies daarom een passage uit Der Zauberberg van Thomas Mann. Door een
sneeuwstorm overvallen heeft Hans Castorp enige tijd beschutting gezocht aan de
buitenmuur van een hut. Hij valt in slaap, droomt van allerlei, en wordt na enige tijd
stijf, maar niet bevroren, wakker.
‘Es gelang, die Uhr hervorzugraben. Sie ging. Sie war nicht
stekengeblieben, wie sie zu tun pflegte, wenn er sie abends aufzuziehen
vergasz. Sie zeigte noch nicht fünf - bei weitem nicht. Es fehlten zwölf,
dreizehn Minuten daran. Erstaunlich! Konnte es denn sein, dasz er uur
1
zehn Minuten oder etwas länger hier im Schnee gelegen (....)’
Als voorbeeld van de tweede mogelijkheid weer een passage uit Van Oude Mensen.
Takma is overleden en men spreekt af dit voor oma Ottilie verborgen te houden.
Als Ina in het volgende hoofdstuk bij haar grootmoeder op bezoek is, zegt oma
Ottilie:
‘- (....) Want ik ben de laatste dagen wel treurig, Ina.... Dat is nu al zeker
tien dagen, dat ik meneer Takma niet heb gezien....
- Neen, grootma, zo lang is het niet.
- Hoe lang is hij dan al ziek?
- Zes....zeven dagen misschien.
- Ik dacht, dat het al tien dagen was (....)’ (pag. 218)
In beide gevallen bepaalt de indirecte tijdaanduiding de afstand tot een vroeger
moment. In beide gevallen ook is er verbazing over die afstand, zodat de intensiteit
die de aanduidingen bezitten in de geest van de verhaalfiguren, gelijk genoemd kan
worden. Maar er is m.i. ook een verschil. In het tweede voorbeeld is het aandeel
van de lezer bij de verwerkelijking van die afstand tot belevingsmoment in het geheel,
geloof ik, groter. Hans Castorps vaststelling van de tijdsduur en zijn verwondering
daarover zijn gebeurtenissen, die met het moment waarnaar wordt teruggegrepen,
verbonden zijn door een aaneengesloten reeks handelingen. Niet alleen Hans
Castorp, maar ook de lezer heeft deze reeks ‘meegemaakt’. Tot op het moment van
de vaststelling van de tijdsduur zijn beiden omtrent die duur in het ongewisse. Beiden
ook hebben het gevoel, dat de reeks meer tijd in beslag neemt dan

1

Thomas Mann, Der Zauberberg, Berlin 1956, p. 454.
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later het geval blijkt te zijn. De correctie wordt door Hans Castorp aangebracht en
de lezer neemt haar over zonder zich enige moeite te behoeven getroosten.
Onmiddellijk ziet hij dezelfde reeks gebeurtenissen die Hans Castorp meemaakte
in het juiste perspectief. Hij blijft aan zijn verhaalfiguur vastgeklonken en ervaart
juist datgene wat de ander ervaart, en op dezelfde gronden.
In het tweede voorbeeld is dit anders. Daar heeft de lezer niet hetzelfde als zijn
figuren meegemaakt. Hetgeen voor Ina een vanzelfsprekende zekerheid is, is voor
hem iets nieuws. En de correctie die oma Ottilie in het tijdsperpectief moet
aanbrengen is een andere dan die waartoe de lezer verplicht wordt. Men zou kunnen
zeggen, dat oma Ottilie die tussenliggende tijdsruimte van een week wel ‘voor
zichzelf’ heeft dóórgeleefd, maar niet ‘voor de lezer’. De gebeurtenissen uit de
nieuwe reeks plaatst de lezer op àndere gronden in hun juiste perspectief dan de
verhaalfiguren, want hij heeft niet hetzelfde meegemaakt. Tot op het ogenblik waarop
de tijdopgave in de tekst verschijnt, als er dus nog geen tijdsafstand, zelfs geen
foutieve, tot de vorige reeks is bepaald, sluit in de beleving van de lezer de nieuwe
reeks gegevens slechts vagelijk bij de voorgaande aan. Komt dan de tijdopgave in
de tekst voor, dan zal de lezer de correctie wel ook onmiddellijk van zijn
verhaalfiguren overnemen, maar hij zal op geheel eigen wijze van deze correctie
gebruik maken. Nu eerst wordt het hem duidelijk, dat een aanzienlijke hoeveelheid
tijd sinds de laatste reeks gebeurtenissen verlopen is en dit is in verband met de
tijdstructuur van het verhaal voor hem van belang.
Zo blijkt dus, dat indirecte tijdaanduidingen in bepaalde positie wel degelijk de
tijdstructuur mede kunnen bepalen. Is er dan echter nog wel onderscheid met de
directe opgaven? Zeer zeker. Het zijn en blijven indirecte aanduidingen, het zijn
gegevens uit de tweede hand. Een zinsnede als:
‘Het waren de zonnige dagen in het laatst van April (....)’ (pag. 264)
aan het begin van een nieuw hoofdstuk, volgend op een handelingenreeks die zich
in de winter afspeelt, biedt materiaal dat uitsluitend ten behoeve van de lezer, en
met het doel dat een tijdstructuur wordt aangebracht, is gegeven. Voorzover deze
zin niet beschrijvend is, dus uitsluitend gelet op de tijdbepaling, is hier een gegeven
voorhanden dat enkel en alleen als tijdaanduiding voor de lezer is bedoeld. De
opgave echter bij monde van Ina gedaan, in het vorige voorbeeld, is niet voor de
lezer aangebracht, maar voor de gesprekspartner. Zij mist het onpersoonlijke van
de directe aanduiding, ze is verweven met de be-
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langensfeer en de gevoelssituatie van de figuren. Men kan haar eenvoudig niet
daarvan los zien en alleen in haar tijdafstand-bepalende functie opvatten. De ermee
verbonden belangensfeer is niet die van de lezer. Toch neemt hij, met de tijdbepaling,
ook kennis van die belangen. Ja, hij is gedwongen de tijdbepaling op te vatten vanuit
die sfeer en die situatie, en die kunnen daarbij zo overheersen - daarom immers is
hij het boek gaan lezen! -, dat de tijdbepalende functie de minst belangrijke blijkt.
Aldus moet er een scherp onderscheid gemaakt worden tussen de directe en de
indirecte tijdopgaven. De eerste markeren de tijdstructuur van het verhaal. De tweede
1
doen dit slechts in zeer beperkte mate, of in het geheel niet . Dit nu is van groot
belang voor de beantwoording van de vraag die wij stelden: waarom komen de
directe aanduidingen relatief zo bovenmatig veel in de laatste groep hoofdstukken
voor?
In de groepenreeks die de hoofdstukken I-XI vormen, heeft alleen het begin van
IX een indirecte tijdaanduiding. De lezer leert er in de eerste plaats uit, dat het de
middag vóór het huwelijk is. Het is dus vooral een aanduiding in voorwaartse richting,
niet een duidelijke onderscheiding ten opzichte van de daarvoor vermelde dag. De
overige aanheffen in deze reeks blijven alle, op één na, vaag. Telkens gaat het om
‘een’ volgende dag.
De gehele wijze van de tijd aan te duiden, kan men dan ook zeggen, is erop
2
gericht de vertelde tijd te verdoezelen . Er zijn dagen...., het doet er niet toe welke.
De fouten die de auteur maakt door de verlovingstijd willekeurig met vier dagen te
bekorten en het huwelijk plotseling van december naar oktober terug te schuiven,
komen hierdoor in een bepaald licht te staan. Het doet er inderdaad niet zoveel toe,
op welke dag het huwelijk valt. In zekere zin ‘kan’ hij deze fouten maken, zij zijn
slechts een aanwijzing te méér hoe hij tegenover zijn vertelde tijd staat. Hiermee
wil ik deze misgrepen natuurlijk niet goedpraten. Maar het is wel sterk, dat niemand,
bij mijn weten, deze vergissingen heeft opgemerkt, en dat zij, eenmaal gesignaleerd,
aan het verhaal geen noemenswaardige afbreuk doen.
Deze verdoezeling van de vertelde tijd krijgt in het geheel van het verhaal m.i.
een functie. Moge zij bij eerste lezing van het boek niet méér lijken te zijn dan
afwezigheid van nauwkeurige tijdopgaven, bij

1
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Wat de nauwkeurigheid van de afstandbepaling betreft, zie p. 146-148.
In het midden wordt gelaten, of deze verdoezeling bewust, dan wel onbewust is aangebracht.
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herlezing wordt het duidelijk dat zij meer is dan dat. Ik moet hier op hetgeen volgt
enigszins vooruitlopen. Wanneer blijkt dat in het laatste gedeelte van deel één en
over het algemeen in deel twee de tijd wèl nauwkeurig, zelfs veelal direct,
aangegeven is, en dat hiervan een zekere werking uitgaat, dan heeft dit zijn terugslag
op de eerste helft van deel één, een terugslag die een wisselwerking wordt. Het
vage van de tijdaanduiding blijkt tekenend. Het is of een nauwkeurige tijdindeling
niet slechts afwezig is, maar positief onbelangrijk geacht moet worden, dat zij
zinvol-afwezig is. Zoals een nauwkeurige, bij herhaling gegeven precisering van
opeenvolgende ogenblikken de stroming van de tijd laat beleven, zo wekt de
afwezigheid ervan - onder invloed van de, zeer ruim genomen, context - dit zelfde
besef. Met andere woorden: het grondmotief doet zich gelden. Het voorbijgaan van
de tijd, zonder ophouden, maakt de indeling van de tijd onbelangrijk. De
aaneengecomponeerde groepen II-VI en IX-XI vallen tussen de min of meer in een
tijds-vacuum hangende hoofdstukken I, VII en VIII extra op. Juist hun dóórvertellen
- bij alle distinctiviteit binnen de groepen -, èn de vage situering van de
tussenhoofdstukken en de groepen ten opzichte van elkaar, suggereren zowel het
vóórtstromen van de tijd als het ongrijpbare ervan. In de behandeling zelf van de
vertelde tijd staat het grondmotief uitgedrukt.
Op deze wijze moeten ook de nauwkeuriger, en direct gegeven, tijdsverhoudingen
in de groep XII-XVI worden begrepen. Ze zijn geheel in overeenstemming met de
uitwerking van het grondmotief in de afloop van dit deel. Lot en Elly reizen het zuiden
tegemoet, het land van Ottilie jr. en Aldo, die de enigen zijn die hun houding
tegenover het grondprobleem van de tijd hebben weten te bepalen. Zij leven in het
heden, bij de dag, en daardoor krijgt de dag zin voor hen. De noorderlingen leven
in het verleden, zoals vooral de ‘oude mensen’, of in angst voor de toekomst, zoals
Lot. Hier echter, in het zuiden, leren Lot en Elly die andere levenshouding kennen.
En daarom heeft het zin, dat hun reis naar het zuiden steeds duidelijker gemarkeerd
wordt in de tijd. De tabel kan uiteraard niet geheel laten uitkomen, in welke mate
deze versterking van het tijdsgevoel bewerkt wordt. De indirecte aanduidingen zijn
sterk geaccentueerde natuurbeschrijvingen, die het uur en het seizoen doen gelden.
Ieder hoofdstuk uit deze groep behandelt een gedeelte van een nieuwe dag. De
door het thema van de huwelijksreis tot een eenheid gebrachte reeks laat iedere
dag zijn eigen waarde, zonder het thematisch verband te laten glippen.
Als men dus een indeling in fasen zou willen aanbrengen, zou dat een indeling
in tweeën zijn: I-XI en XII-XVI. Het onderscheid berust

W. Blok, Verhaal en lezer

135
echter niet zo zeer op de vertelde tijd, als wel op de tijdbeleving van de personen,
geheel in overeenstemming met het grondmotief. Er is natuurlijk wel vertelde tijd,
ook in I-XI, maar het is juist van betekenis dat hij géén verdeling tot stand brengt.
Hij is er niet als van buiten opgelegd indelingsprincipe, maar levert een zinvolle
bijdrage tot bewustwording in de lezer van de zin van het verhaal.
Ogenschijnlijk komen we door deze slotsom in tegenspraak met hetgeen we aan
het einde van het vorige hoofdstuk beweerden. We concludeerden daar, dat het
grondmotief niet geheel tot zijn recht komt in de wijze waarop de hoofdstukken
1
elkaar opvolgen . Dit betrof echter de opeenvolging van de hoofdstukken in haar
samenvallen met de volgorde van de geboden feiten. Dit samenvallen geschiedt
zodanig, dat de lezer onderbrekingen waarneemt in de tijdstroom die de daad van
het lezen, in verband met het gelezene, in hem tot besef wekt. Het grondmotief, zo
staat er, wordt niet zo zeer direct, in de wijze van opeenvolging der scènes,
gepresenteerd, als wel indirect, via de taal. Met de vertelde tijd echter bevinden we
ons uitsluitend op het niveau van de betekenis, hebben we alleen met de volgorde
der scènes te doen, met de taalinhoud ervan. We kunnen nu zelfs zeggen, dat de
behandeling van de vertelde tijd in Van Oude Mensen een belangrijke ‘vergoeding’
betekent voor het eerder gemelde ‘tekort’. Doordat de werking van de vertelde tijd
verdoezeld is, is er compensatie ontstaan voor de onderbrekingen in de tijdstroom
bij de opeelvolging der scènes.
Deel twee geeft het volgende beeld.
Hoofdstuk I zet in met een directe opgave:
‘Het was een koude wind en de sneeuwvlokken warrelden en tante
Stefanie had eerst gemeend niet uit te gaan.’ (pag. 145)
Een winterdag dus, meer weet de lezer niet. Deze aanvang staat in scherpe
tegenstelling tot het laatste hoofdstuk van deel één, waarin van het heerlijke klimaat
van Nice wordt verteld. Daardoor is het duidelijk dat er een tijdsprong is gemaakt
van een paar maanden, maar hoeveel precies wordt pas op pag. 156 onthuld, in II,
in een indirecte monologue intérieur van Anton:
‘(....) een broer (....), die lust had gehad in December uit Indië naar Holland
te komen.’
Begin II heeft het uur van de dag bekend gemaakt:
‘(....) de twaalf-uurtafel nog niet afgenomen (....).’ (pag. 152)

1

Zie p. 118.
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Dit wordt direct verteld, maar op het uur van de dag valt daarbij geen nadruk, het
gaat er in deze passage alleen om de grote drukte in het huisgezin van de Van
Wely's te tekenen. Alleen de tijdsprong van een paar maanden aan het begin van
dit deel is dus voor de beleving van de vertelde tijd van belang.
Men kan erover twisten waar deze fase eindigt, aan het slot van III of van V. Met
III eindigt die eerste dag, hetgeen indirect blijkt; het moet dan kort na dinertijd zijn.
IV begint echter met:
‘Zij sliep er niet van die nacht.’ (pag. 172)
En dan, na een korte, samenvattende indirecte monologue intérieur van Ina, waarin
haar grote nieuwsgierigheid tot uitdrukking komt:
‘Nú te spreken met oom Daan, zij zou hem zeker ontmoeten, de volgende
dag, ten huize van grootmama....
Zij ging die middag naar de Nassaulaan (....).’
Hier wordt dus de tussenliggende tijd, een periode van een nacht en een morgen,
samengevat, waardoor het verhaal inderdaad dóórloopt. Deze indruk is daarom zo
sterk, omdat de samenvatting precies daar begint, waar het vorige hoofdstuk eindigt:
die nacht, en niet: de volgende morgen. Zoals I-III aaneensluitend zijn gecomponeerd,
lopen ook IV en V in elkaar over.
Aan het eind van V is het ongeveer vijf uur in de middag. Dit wordt direct
meegedeeld:
‘Boven waren de lampen ontstoken (....)’ (pag. 187),
maar dit gebeurt zo terloops, geheel in dienst van de sfeertekening van de situatie
bovendien - de oude vrouw ziet de schim van Dercksz - dat deze woorden als
tijdopgave niet opvallen.
Met VI is het verhaal tot begin januari gekomen, hetgeen direct wordt meegedeeld:
‘Ja, de kinderen zouden nog drie maanden zeker wegblijven - het was
nu begin Januari - en dàn, was er sprake van, zouden zij zich kalmpjes
opschieten bij Steyn en mama Ottilie (....)’ (pag. 190)
De aanduiding is opgenomen in de indirecte monologue intérieur van tante Adèle,
die bezig is een brief van Elly te lezen. Het is, geloof ik, wel mogelijk de tijdopgave
als een reflectie van tante Adèle op te vatten - nog drie maanden, nu is het begin
januari, ze komen dus in april - maar noodzakelijk is dit niet. In ieder geval valt de
aanduiding, tussen gedachtestrepen geplaatst, nogal op en werkt er dus toe mee
de vertelde tijd voelbaar te maken.
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Het uur van de dag wordt niet gegeven; dat het ochtend is, blijkt uit het feit dat
Takma thuis aan zijn bureau zit, zoals hij gewoon is omstreeks die tijd, en dat het
‘morgenblad’ gekomen is (pag. 191).
Voor het eerst komen er in het verhaal samenvattingen voor van de overgeslagen
gebeurtenissen. Het betreft een periode van aanzienlijke omvang. Wat de
geschiedenissen van Lot en Elly en van mama Ottilie (pag. 190) aangaat wordt deze
tijd indirect, in een monologue intérieur van tante Adèle gereleveerd, wat Ina betreft
(pag. 196) gedeeltelijk direct, dus in de woorden van de verteller, gedeeltelijk indirect.
De samenvatting aan het begin van IV verantwoordt een veel kortere periode, niet
meer dan een nacht en een morgen. Zij is van een andere soort dan de hier
genoemde, niet alleen van wege het verschil in lengte van de samengevatte periode,
maar ook omdat de samenvatting in IV niets nieuws brengt, die in VI echter wel. In
IV wordt alleen vermeld, dat Ina door nieuwsgierigheid blijft bevangen; de
samenvatting kan dan ook betrekkelijk kort zijn, niet meer dan 7 regels. In VI echter
worden allerlei nieuwe wetenswaardigheden over Lot en Elly en mama Ottilie
meegedeeld, in 21 regels. Daardoor krijgt de samenvatting hier het karakter van
een terugblik, waarin de overgeslagen vertelde tijd verantwoord wordt en voelbaar
gemaakt, terwijl zij in IV eerder een poging is om ondanks een sprong van 18 uur,
het natuurlijk verband tussen de gebeurtenissen vol te houden.
Hoofdstuk VI eindigt ergens in het verloop van de middag.
Ook VII begint met een directe tijdvermelding:
‘De volgende morgen kwam Ottilie Steyn de Weert aan, aan de Hoek van
Holland.’ (pag. 204)
De periode die hiermee inzet omvat drie dagen, verdeeld over twee hoofdstukken.
De onderverdeling wordt steeds direct aangegeven:
‘Die avond kwam zij met Steyn mede (....)’ (pag. 208)
‘Ook de volgende dag, die der begrafenis, was tante Adèle kalm.’ (pag.
208)
‘De volgende morgen had Steyn een samenkomst met de notaris (....)’
(pag. 208)
‘Zij kwamen 's avonds, de dag na de begrafenis, Lot en Elly (....)’ (pag.
211)
Er is dus een nauwkeurige verantwoording van het tijdsverloop, die aan de lezer
opvalt omdat ze direct wordt gegeven. Wie er zich op toelegt, kan zelfs de dagen
noemen. Volgens pag. 197 valt de begrafenis op maandag. Takma is dus op een
zaterdag gestorven, zondags arriveert mama Ottilie, dinsdagavond komen Lot en
Elly thuis.
Toch wordt ook nu weer een fout gemaakt. Op pag. 198 overdenkt
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tante Adèle, de zaterdag van Takma's overlijden: ‘die avond zouden zij hem kisten’.
Zondag echter zegt Steyn tegen zijn vrouw: ‘Vanavond wordt de oude man gekist,
morgen is de begrafenis’ (pag. 207). Het is echter duidelijk, dat deze vergissing niet
zo ingrijpend is als die in deel één. Zij getuigt wel van slordigheid, of haast bij het
schrijven.
Het einde van deze fase ligt ergens in de dinsdagavond, er wordt niet meegedeeld
hoe laat het dan is.
IX en X vormen ook een geheel. De fase zet twee à drie dagen na het gebeurde
in VIII in, maar zonder tijdopgave. Pas drie bladzijden verder wordt de dag indirect
gesitueerd:
(Oma Ottilie:) ‘(....) Dat is nu al zeker tien dagen, dat ik meneer Takma
niet heb gezien....
Neen, grootmama, zo lang is het niet.
- Hoe lang is hij dan al ziek?
- Zes....zeven dagen misschien.’ (pag. 218)
Het uur van de dag wordt wel ongeveer vermeld, direct: ‘het nog vroege
wintermiddaglicht’ (pag. 216). Eveneens aan het slot van de fase:
‘Het was heel donker geworden: de juffrouw kwam, om de lamp op te
steken ....’ (pag. 231-232)
Ook in dit laatste geval dient de tijdopgave in de eerste plaats om de gebeurtenissen
in een passende sfeer te plaatsen. Er is echter verschil met de tijdopgave op bijv.
1
pag. 102 . Deze laatste is niet meer dan een terloopse opmerking, een bijzonderheid
die weliswaar niet gemist kan worden, maar toch meer een sfeerscheppende dan
een tijdaanduidende functie heeft. Zij is te kort om meer te kunnen zijn. Die op pag.
231-232 echter is veel langer. Alleen het begin is hier geciteerd. Het luguber huilen
van de wind, de regen, de klamheid worden nog gememoreerd. De schemering
dringt de kamer binnen tot waar de lichtcirkel over de tafel ligt. Deze uitwerking van
de tijdopgave tot een kleine uitweiding over de sfeer heeft tot gevolg, dat tevens het
moment van de dag in de lezer tot besef wordt gewekt, ondeelbaar met de sfeer
verbonden. Nu geen vluchtige accentuering, maar een stevige onderlijning van de
handeling. Al wordt daarom het uur van de dag niet expliciet genoemd, het ogenblik
is wel degelijk gegeven.
Het begin van XI betekent weer een sprong van enige dagen; hoeveel, blijft
onbekend. De handeling vindt ‘op een morgen’ plaats (pag. 234). Als volgende
aanwijzing is er te vinden:

1

Zie p. 125.
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‘Na de avond, dat mama Ottilie haar de dood van dokter Roelofsz niet
had kunnen verzwijgen, was de oude vrouw niet meer uit bed gekomen:
dokter Thielens kwam iedere dag (....)’ (pag. 239-240)
Er is dus niets dat enig houvast biedt.
Deze niet nader bepaalde dag nu is wel duidelijk, want expliciet, in een morgen
en een middag verdeeld:
‘Die middag gingen zij samen, Lot en Elly, naar grootmama.’ (pag. 239)
Dit is het hoofdstuk, waarin het tweede verhaalmotief zo ongelukkig naast de andere
1
is opgenomen; het motief loopt tot de hier vermelde tijdopgave . De middag beslaat
het grootste gedeelte van XI en het uit twee pagina's bestaande volgende hoofdstuk,
waarin het eigenlijke sterven van oma Ottilie wordt verhaald. Over het uur blijft de
lezer in het ongewisse.
Ook in deze fase komen samenvattingen van overgeslagen vertelde tijd voor: van
Lot en Elly's verblijf in Italië (pag. 235-238) en, aan het eind van XI, dus vlak voor
de sterfscène, van oma Ottilies ziekbed (pag. 247-248). Ook deze dragen het karakter
van een terugblik.
Bij het begin van XIII is er weer een week voorbijgegaan. Dat er veel gebeurd
moet zijn, laat de eerste zin al vermoeden:
‘De kamer was matig gestookt; de gordijnen waren half toe, en Lot had
rustig geslapen, voor het eerst na zijn crisis van koorts.’ (pag. 251)
De tijdsduur wordt alleen indirect gegeven, maar nauwkeurig:
‘In de stevige hand van Hugh voelde Lot zijn eigen vingers, als niets. Zo
dun.... zo dun....: was hij in een week zo mager geworden.’ (pag. 254)
Dit wordt verderop nog eens bevestigd door de kapper:
‘- Wel meneer, krabbel je bij.... Dat is een hele week, dat ik je niet heb
gezien....’ (pag. 258)
Ook het gedeelte van de dag wordt indirect vermeld:
‘Het was zijn oude, eigene kamer, in huis bij mama, en nu hij wakker
werd, trastten zijn vingers (....)’ (pag. 251)
‘Ik ben wakker geworden, van morgen, en voelde me wel heel slap....’
(pag. 257)
Hoe lang de scène duurt is weer niet te zeggen. En ook hier weer een samenvattende
terugblik, nl. van de week van Lots ziekte, indirect gegeven.

1

Zie p. 98.
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Het laatste hoofdstuk, ten slotte, begint weer met een directe tijdaanduiding:
‘Het waren de zonnige dagen in het laatst van April (....)’ (pag. 264)
Aangezien hoofdstuk VI in begin januari valt, en XIII ongeveer twee en een halve
week later, zijn er sinds de ziekte van Lot dus ongeveer drie maanden verlopen. In
een indirecte monologue intérieur van Lot worden de belevenissen van hemzelf,
mama Ottilie en Steyn in deze maanden terugblikkend samengevat. Indirect ook is
de tijdopgave van het uur waarop het verhaal eindigt:
‘Nu was de avond gevallen.’ (pag. 268),
een citaat uit Lots alleenspraak.
We krijgen voor deel twee nu het volgende overzicht:

Tabel IX
Hoofdstuk Datering

Vertelde
tijd
Van
± 14 u.

Tijdaanduiding
Tot
± 17 u.

Samenvatting

Begin
direct

Slot
vaag

I-V

Twee
opeenvolgende
dagen in
december

VI

Begin
januari.
Zaterdag

ergens in ergens in direct
de morgen de morgen

vaag

VII-VIII

Aansluitend, 's morgens 's avonds direct
zondag-dinsdag

vaag

IX-X

2à3
dagen
later

± 14 u.

direct,
vaag

XI-XII

Enige d.
later

's morgens 's middags vaag

vaag

Lot en
Elly, oma
Ottilie

XIII

Ong. een
w. later

's morgens ?

indirect

vaag

Lot

XIV

Eind april

avondval

direct

indirect

Lot, mama
Ottilie,
Steyn

± 17 u.

avondval

indirect

Lot en
Elly,
mama
Ottilie, Ina

Het verschil met deel één is duidelijk. Zo weinig de vertelde tijd daar in de
hoofdstukkengroep I-XI en in het begin van de groep XII-XVI is geaccentueerd, zo
veel meer is dit in deel twee het geval. En niet alleen wordt de dag waarop de
handeling valt dikwijls nauwkeurig aangegeven, dit gebeurt meestal ook direct. De
lezer ervaart de datering der gebeurtenissen dan persoonlijk, niet vanuit de figuren
van het verhaal. Een tweede verschil is, dat de overgeslagen spannen tijds voor
sommige figuren kort worden samengevat, hetgeen in deel één niet het
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geval is. Dit alles leidt ertoe, dat het vertelprincipe uit het eerste deel, nl. de ervaring
van de vertelde tijd bij de lezer in overeenstemming te doen zijn met het grondmotief,
in deel twee niet wordt gehandhaafd. Het gaat er nu wel degelijk om, het aanbreken
van telkens een nieuwe dag voelbaar te maken.
Welke zin dit in deel twee heeft, is het best te verduidelijken aan de indeling in
fasen die dit deel vertoont. Want een fasenindeling is er nu onmiskenbaar, ook al
in tegenstelling tot het eerste deel. Zij is uit de tabel af te lezen.
De eerste fase omvat de hoofdstukken I-V, alle spelend in december. De
belangrijkste gebeurtenissen zijn de onthulling die Daan aan Harold doet, het
geïntrigeer van Ina en de confrontatie van Daan met Roelofsz. De fase eindigt met
het visioen dat oma Ottilie van Dercksz heeft. De tweede loopt tot en met hoofdstuk
VIII, aldus een groep januaridagen vormend, waarvan de onderlinge afstand
nauwkeurig is aangegeven. Hierin vallen de dood van Takma en de terugkomst van
mama Ottilie en later van Lot en Elly uit het buitenland. IX en X vormen de derde
fase, handelend over het verdere geïntrigeer van Ina en de dood van Roelofsz. Ook
deze fase eindigt ermee, dat oma Ottilie een visioen heeft, ditmaal van Takma. Met
XI begint de vierde fase, vaag gesitueerd ten opzichte van de vorige en ook niet
meer dan twee hoofdstukken omvattend. Zij behandelt het sterven van oma Ottilie,
terwijl vóór dit hoogtepunt van het verhaal de twee andere verhaalmotieven nog
eenmaal, en sterk op elkaar en op het derde betrokken, in één hoofdstuk zijn
verenigd. In twee fasen van ieder één hoofdstuk vindt het verhaal dan, als het ware
langzaam uitvloeiend, zijn einde. Dat dit met Lot als centrale figuur gebeurt, is
1
natuurlijk niet onbelangrijk; hierover echter later meer . Het valt bovendien nog op,
dat bij de meeste fasen een samenvatting voorkomt van de tijd die haar van de
voorafgaande scheidt.
Tussen de fasen bestaat dus een verhouding - in aantallen hoofdstukken uitgedrukt
- van 5 : 3 : 2 : 2 : 1 : 1. Na een ogenschijnlijk rustig begin (I) komt in de eerste drie
fasen achtereenvolgens, als het ware in een brede stroom, het ene belangrijke feit
na het andere onder de aandacht van de lezer. Over drie tijdgroepen verdeeld
houden deze feiten per groep een sterk verband met elkaar. De veelal directe
tijdaanduidingen geven er een accent van niet tegen te houden stuwing, ja van een
onontkoombare onthulling aan. Situering in de tijd ‘plaatst’ de feiten, geeft besef
van een ‘vooraf’, en vooral van een ‘daarna’.

1

Zie p. 273-277.
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Na de schokkende gebeurtenis a, gevolgd door b en c, móet, als het ware, d komen,
juist omdat de feiten direct gegeven zijn in hun strenge opeenvolging. En als deze
reeks van gebeurtenissen dan in drie fasen voorbij is gegaan, volgt de ontknoping
van het verhaal in de korte vierde fase, die weliswaar twee hoofdstukken beslaat,
maar waarvan het laatste niet meer dan twee pagina's lang is. Hoofdstuk XI geeft
de ontknoping van het eerste verhaalmotief - mama Ottilie en Steyn gaan uit elkaar
- en leidt in tot die van de moord - oma Ottilie sterft. In twee pagina's loopt dit derde
motief ten einde. Het tweede verhaalmotief luidt dan, in twee fasen van ieder één
hoofdstuk, met telkens een langere tussenpoos aan vertelde tijd, langzaam het
verhaal uit.
Aldus vertoont deel twee een stuwing naar het einde toe, die in de laatste twee
hoofdstukken wordt opgevangen en langzaam vervloeit. Het heeft een sterk
dynamisch karakter, in tegenstelling tot deel één, dat statisch genoemd kan worden.
Natuurlijk danken de delen hun karakter ook, en zelfs in de eerste plaats, aan de
aard van de vertelde gebeurtenissen. Maar niet uitsluitend. De vage tijdgrenzen van
deel één staan tegenover de gemeenlijk scherpe tijdscontouren van deel twee. In
de vertelde-tijdvorm van deel één wordt het probleem dat met het grondmotief is
gegeven, gesteld, in die van deel twee wordt het dramatisch uitgewerkt. De dynamiek
1
wordt mede in de behandeling van de vertelde tijd verbeeld .
Deze tegenstelling tussen de twee delen is nogal merkwaardig, wanneer men let
op de epische tijd, dus op de verhouding tussen de ver-

1

Het verschil tussen het eerste en het tweede deel kan ook aldus gekarakteriseerd worden,
dat deel één een overwegend epische, deel twee een overwegend dramatische inslag heeft,
beide in de zin die Staiger eraan geeft: ‘(....) wenn der Dramatiker sich der Menschen und
Dinge nur bedient, um grosze Entscheidungen darzutun, so sind dem Epiker grosze
Entscheidungen nur Anlasz, möglichst viel von dem, was gewesen ist, zu erzählen. Er schreitet
nicht fort, um ans Ziel zu gelangen, sondern er setzt sich ein Ziel, um zu schreiten und alles
aufmerksam zu betrachten.’ (E. Staiger, Grundbegriffe der Poetik, Zürich 1946, p. 115). Het
hier gestelde doel kan men zien in de afwikkeling van het derde verhaalmotief, zoals dit in
deel twee gebeurt.
‘Das wahrhaft epische Kompositionsprinzip ist die einfache Addition.’ (Ibidem, p. 127). Dit is
inderdaad het principe in deel één, tot aan de huwelijksreis van Lot en Elly.
‘Die Ungeduld im Dramatischen entsteht aus der Erkenntnis, dasz den früheren Teilen noch
etwas fehlt, dasz sie noch einer Ergänzung bedürfen, um sinnvoll oder verständlich zu sein.
Diese Ergänzung ist das Ende, auf das im Dramatischen alles ankommt.’ (Ibidem, p. 127).
Het geïntrigeer van Ina is hiervan een goede illustratie. Het vindt pas zijn einde bij de dood
der oude mensen.
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telde tijd en de verteltijd. In deze verhouding staat het tempo uitgedrukt waarin de
geschiedenis zich voor de lezer afspeelt. Van bladzijde op bladzijde kan het tempo
veranderen, al naar de hoeveelheid vertelde tijd die op een pagina behandeld wordt.
In dit opzicht kunnen ook hoofdstukken verschillen, bijv. wanneer in het ene hoofdstuk
uitsluitend en nauwkeurig een gesprek is weergegeven, en in het volgende een
overzicht wordt geboden van hetgeen in het jaar dat op dat gesprek volgt is gebeurd.
In het ene geval vallen vertelde tijd en verteltijd vrijwel samen, althans voor het
gevoel van de lezer; in het andere rept de tijd zich als het ware voort en snelt mèt
de lezer heen, ook al is de leestijd in beide gevallen gelijk.
Hiermee is niet gezegd, dat de lezer, alleen al om dit tempo, zich bij een van deze
mogelijkheden eerder zou vervelen dan bij de andere. Snelheid in het verloop van
het verhaal betekent niet altijd verhoogd interesse bij de lezer vanwege grotere
spanning of ruimere verscheidenheid der gebeurtenissen. Noch ook brengt een
vrijwel nauwkeurig samenvallen van verteltijd en vertelde tijd per se grotere
vertrouwdheid met het vertelde mee vanwege een sterkere overeenkomst van het
verhaal met de gekende werkelijkheid buiten het boek. Daarvoor komen nog andere
factoren in het geding, zoals rake typering, niet te moeilijk taalgebruik, een
problematiek waartegen het bevattingsvermogen van de lezer is opgewassen en
die zijn interesse heeft, heldere uiteenzetting van de feiten in hun causaal en finaal
verband, kortom allerlei stilistische en van de individuele lezer afhankelijke factoren,
die er hier niet toe doen. Met de epische tijd echter is een aspect gegeven, dat mede
de beleving van het verhaal door de lezer bepaalt, dat dus aan de inhoud van het
verhaal een zekere kleur verleent en tevens in de vorm van het verhaal terug te
vinden is.
Wat nu deze epische tijd betreft, komen deel één en deel twee juist sterk met
elkaar overeen. Met uitzondering van de tweede fase van het tweede deel, dus
hoofdstuk VI-VIII, worden in beide delen per hoofdstuk of groep van hoofdstukken
vrijwel gelijkwaardige tijdsruimten verwerkt. Telkens gaat het om een middag, een
avond, enige uren rondom de lunchtijd e.d. Ook in de eerste fase van deel twee, al
schijnt de behandeling van twee dagen dit tegen te spreken. Tussen de avond van
de eerste en de middag van de tweede dag vallen een nacht en een morgen die in
een korte passage niet zozeer worden samengevat, als wel aaneengesloten
behandeld; er valt in die tussentijd niets anders van belang voor dan hetgeen zo
nauwkeurig vermeld wordt. Trouwens, alle behandelde tijdsruimten worden vrijwel
in natuurlijk verband verteld. Dialogen en (indirecte) monologues intérieurs vormen
er het hoofd-
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bestanddeel, zodat de vertelde tijd de verteltijd in hoge mate nadert. Wanneer men
van het aantal bladzijden dat het boek telt de hoeveelheid verticaal wit voor en
achter de hoofdstukken aftrekt, krijgt men voor deel één ± 123½ pagina's, voor deel
twee ± 118. Hierop kan men, als men wil, nog in mindering brengen die
tekstgedeelten die een beschrijving bevatten van personen e.d., passages dus die
als algemene karakteristieken zich min of meer aan de stroom van de tijd in het
verhaal onttrekken. In deel één beslaan deze passages te zamen ± 18½ pagina's,
in deel twee ± 4. Hierbij dient opgemerkt, dat veel van dergelijke karakteristieken
gegeven worden in de vorm van een monologue intérieur en dan dus niet
meegerekend moeten worden; dit verklaart het geringe aantal bladzijden aan deze
beschrijvingen gewijd. Voor de beide delen blijven dan aan werkelijke verhaalruimte
105 resp. 114 pagina's over. Hoe men het ook beziet, het verschil kan niet
noemenswaard geacht worden.
Het aantal dagen-altijd slechts gedeeltelijk verwerkt-bedraagt voor beide delen
10. In deel één vallen daarvan 4 in september, 6 ongeveer een maand later. De 4
septemberdagen beslaan, de ruimte voor algemene karakteristieken meegerekend,
72½ pagina's, de 6 dagen in oktober 51. Zonder de karakteristieken omvatten ze
58 resp. 47 pagina's. Dat de septemberdagen meer ruimte beslaan is begrijpelijk,
omdat ze tot het verhaal inleiden en dus het merendeel van de expositie bevatten
omtrent de familieverhoudingen, voorzover deze uit monologues intérieurs of
gesprekken blijken.
Deel twee begint met 2 dagen in december (de eerste fase), daarna volgen 7
januaridagen (de tweede tot en met de vijfde fase), en ten slotte 1 dag in april (het
laatste hoofdstuk). De 7 januaridagen worden aldus over de desbetreffende fasen
verdeeld: tweede fase 4 dagen, derde fase 1 dag, vierde fase 1 dag, vijfde fase 1
dag. In aantallen pagina's uitgedrukt is dit: eerste fase (2 dagen) 42½, tweede fase
(4 dagen) 23¾, derde fase (1 dag) 17, vierde fase (1 dag) 16½, vijfde fase (1 dag)
12¾, zesde fase (1 dag) 5⅔. Wanneer we even de tweede fase buiten beschouwing
laten, vinden we dus een afnemende hoeveelheid tekst per dag. Dit hangt
voornamelijk samen met het aantal uren dat van iedere dag is opgenomen. In de
eerste fase is dat een gehele middag, een groot deel van de avond en nog weer
een deel van de middag; de derde fase duurt een gehele middag; voor de vierde
fase zijn een gedeelte van de morgen en een middag verwerkt; de vijfde fase beslaat
een paar uur en de zesde misschien ongeveer één uur. De vermindering van de
omvang der tekst houdt dus vrijwel gelijke tred met de hoeveelheden vertelde tijd.
Alleen de tweede fase vertoont een ander beeld. Hier treedt
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inderdaad een versnelling op. Het is de fase met de schokkendste gebeurtenissen
vóór de dood van oma Ottilie: het overlijden van Takma wordt hier verteld. Het
verschil met de andere fasen wordt echter enigszins minder, wanneer men erop let
dat op één pagina, pag. 208, 1½ dag wordt samengevat. En hetgeen van de andere
dagen wordt verteld, wordt veelal op dezelfde wijze vermeld als elders in het verhaal,
dus hoofdzakelijk door gesprekken en monologues intérieurs.
Samenvattend zien we dus, dat, met uitzondering van een lichte versnelling in de
tweede fase van het tweede deel, de epische tijd nogal constant is. Het tempo wordt
voornamelijk bepaald door de vele dialogen en monologues intérieurs, waardoor
een samenvallen van verteltijd en vertelde tijd wordt gesuggereerd. De in deze
gesprekken en monologen aangeboden feiten volgen elkaar in de beleving van de
lezer op in een tempo, dat als gelijk wordt gevoeld aan het tempo van opeenvolging
der in natuurlijk verband aangeboden andere feiten, het zich begeven naar een
andere kamer, het aanreiken van een kop koffie, het bezoeken van een familielid.
Het belangrijkst is hierbij niet, of het tempo van de gebeurtenissen en dat van het
lezen inderdaad gelijk zijn, noch in welke mate gelijkheid wordt gesuggereerd, maar
dat het gesuggereerde tempo vrijwel constant is. Wel moet worden opgemerkt, dat
dit alles geldt voor de epische tijd binnen de fasen, c.q. hoofdstukken. Over de
werking van de epische tijd tussen de fasen is hiermee nog niets gezegd.
In zijn beschouwingen over de epische tijd betrekt G. Müller ook de tussen de fasen
gelegen vertelde tijd. Hij komt ertoe grafische voorstellingen op te stellen, die de
verhouding tussen verteltijd en vertelde tijd voor het gehele werk weergeven. Op
de x-as wordt het aantal pagina's uitgezet, op de y-as staan de tijdseenheden. Aldus
ontstaat een kromme, die de epische tijd van het verhaal weergeeft. Wanneer bijv.
een episode, waarvan de vertelde-tijdindeling in dagen is opgegeven, een lange
dialoog bevat, zal op de daarmee corresponderende plaats de kromme in
overwegend horizontale richting lopen; wordt daarna een sprong van drie weken
gemaakt waarover niets wordt meegedeeld, dan loopt de kromme opeens recht
1
omhoog .
Naar aanleiding van deze werkwijze zijn m.i. enige opmerkingen te maken. In de
eerste plaats komt het mij voor, dat met het opstellen

1

C.f. G. Müller, Über das Zeitgerüst des Erzählens, p. 23. De door Müller in dit artikel genoemde
dissertaties zijn in maschineschrift geschreven; ik heb er slechts enkele onder ogen gekregen.
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van zo'n kromme niet veel gewonnen kan zijn. De grafische figuur is immers niet
nader te interpreteren. Zij maakt geen nieuwe inzichten in de structuur van het
verhaal mogelijk en betekent slechts een eindpunt in het onderzoek. Alles wat men
uit de figuur kan leren, is reeds in het door de analyse gevonden materiaal aanwezig.
Wel maakt de grafiek het een en ander aanschouwelijk, dat anders misschien
onoverzichtelijk zou zijn. Maar voor een typologie van verhalen bijv., zoals Müller
1
in zijn Aufbauformen des Romans nastreeft, heeft men geen grafieken nodig. Om
tot Müllers onderscheid te komen tussen a) ‘die Form der einsinnigen Lebenskurve’
(Keller: Der Grüne Heinrich; Stifter: Nachsommer), b) ‘Konzentration auf eine
kurzfristige Krise’ (Balzac: Le Père Goriot; Melville: Moby Dick), c) romans bestaande
uit ‘stream of consciousness’ (Woolf, Proust, Joyce, Faulkner), d) romans opgebouwd
uit de geschiedenissen van verscheidene personen om hun zelfs wil (Balzac:
Comédie Humaine; Thackeray: Vanity Fair), en e) romans waarin de chronologische
volgorde is gewijzigd op de wijze van de Odyssee, zou het opstellen van grafische
voorstellingen alleen maar een tijdrovend werk betekenen, dat geen inzichten biedt
die men niet sneller zonder deze zou kunnen verkrijgen.
Er is echter een ernstiger punt, dat naar aanleiding van Müllers grafieken de
aandacht vraagt. Zou het wel juist zijn, bij een beschouwing van de structuur van
een verhaal vanuit het standpunt van de lezer, op de y-as eerst het totaal van de
vertelde tijd uit te zetten, om vervolgens dit totaal in gelijke delen, de tijdseenheden
voorstellende, te verdelen? Dit veronderstelt immers, dat alle tijdseenheden een
gelijke waarde vertegenwoordigen. Ongetwijfeld is dit juist voorzover het de
tijdseenheden in abstracto, dus los gezien van hun functie in het verhaal, betreft.
Alle dagen zijn gelijk van lengte. Dit geldt echter niet zo maar in het verhaal. Wanneer
ik afga op mijn eigen beleving van de tekst, moet ik vaststellen, dat het voor de lezer
geen verschil maakt, of tussen twee scènes twee dan wel drie uur ‘onverteld’ zijn
verlopen, drie dan wel vijf dagen, één dan wel twee maanden, drie dan wel zes jaar.
Niet alleen merkt de lezer deze verschillen niet op, maar zelfs is er, wanneer bijv.
een opgave van vier dagen in vijf wordt veranderd, in de meeste gevallen ook aan
2
het verhaal niets wezenlijk veranderd . De kromme van de epische tijd echter
verandert hierdoor natuurlijk wèl.
Nu is het aan de andere kant ook weer niet zo, dat deze opgaven

1
2

G. Müller, o.c. p. 8-10.
Dit geldt niet voor detectiveverhalen, waarin bepaalde tijdstippen zo'n grote rol spelen. Hier
immers is het moment van de handeling mede verzakelijkt.
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in het geheel geen gewicht in de schaal zouden leggen. Dat een zeker aantal uren,
dagen, maanden of jaren verloopt, is wel degelijk van belang. Het gaat echter niet
zo zeer om de nauwkeurigheid van de opgaven, als wel om de orde van de
tijdgrootheid: uur, dag, maand, jaar, en dan steeds in verband met het tijdsverloop
dat in het verhaal dat men onderzoekt doorgaans voorkomt. In Van Oude Mensen
bijv. is voortdurend, vanwege de monologen, de gesprekken en het natuurlijk verband
binnen de fasen, het uur de voornaamste eenheid. Wordt nu een tijdsprong gemaakt
met de orde van grootheid van een dag, dan wordt deze wijziging van het tempo
een aspect van de beleving van de tekst.
Op pag. 129 vgg. spraken we over het verschil tussen directe en indirecte
tijdopgaven. De indirecte, zo zeiden we, onderscheiden zich voor de lezer vrijwel
niet van hetgeen de verhaalfiguren nog anderszins denken, voelen en ervaren. De
directe aanduidingen echter zijn uitsluitend op de ervaring van de lezer betrokken.
Zij worden als tijdopgaven ervaren in deze zin, dat zij onmiddellijk afstand
aanbrengen tussen de gebeurtenissen. Wij kunnen daaraan nu toevoegen, dat in
Van Oude Mensen deze afstand daarbij niet nauwkeurig wordt gemeten. Alleen een
orde van grootheid wordt aangebracht.
De consequentie hiervan is, dat bij een beschouwing van de structuur vanuit het
standpunt van de lezer het opstellen van een grafische voorstelling niet alleen weinig
zin heeft, maar zelfs onmogelijk wordt. Wanneer blijkt, dat de afstanden op de y-as
binnen zekere grenzen willekeurig zijn, zouden vele curven, ieder op even goede
gronden, de epische tijd symboliseren. Dat wil dan zeggen, dat geen van deze
curven hem inderdaad weergeeft.
Als men meent dat een curve wel zou zijn op te stellen, begaat men, geloof ik,
de vergissing dat men de vertelde tijd gelijk stelt met de gemeten tijd van de
werkelijkheid. Inderdaad geeft het woordgebruik in het verhaal en in het dagelijks
leven daartoe alle aanleiding. In verhalen gebruikt men dezelfde woorden bij het
aangeven van tijd en datum als in de werkelijkheid. Door deze overeenkomst laat
men zich verschalken, als men niet uitgaat van de beleving van de tekst, maar van
de tijdopgaven op zichzelf. Gaat men wel van de beleving uit, van de enige wijze
waarop het verhaal inderdaad bestaat, dan blijkt dat de vertelde tijd met eigen maten
gemeten wordt. Bij alle overeenkomst in ‘terminologie’, en bij alle bereidheid van
de lezer - buiten het verhaal om - de tijdopvattingen aan elkaar gelijk te stellen,
hanteert hij, onder het lezen, de tijdaanduidingen van het verhaal toch op een
speciale wijze. De reden waarom hij dit doet, kan slechts ge-
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legen zijn in wat men misschien de ‘structuurwil’ van het verhaal zou kunnen noemen.
Die structuurwil kent blijkbaar geen gemeten, maar gevoelde tijdsafstanden, geen
getallen, maar ervaringen. Het verhaal stelt zijn eigen soort van werkelijkheid.
Het begrip ‘epische tijd’ wordt hiermee minder mathematisch, vager als men wil,
dan bij Müller. Het is nu misschien minder hanteerbaar geworden, maar het komt
m.i. meer overeen met de werkelijkheid van het verhaal zoals die zich onder het
lezen openbaart. Men kan wel spreken van het ‘tempo’ der gebeurtenissen, maar
dit tempo is niet uit te drukken in een formule. Een maatstaf ontbreekt. In de eigen
1
werkelijkheid van het verhaal treedt een tempo van eigen aard op .
In Van Oude Mensen is tussen de teksteenheden meestal de dag de tijdseenheid,
slechts op drie plaatsen is dit de maand. Omdat in de meeste gevallen de dag in
deze functie optreedt, zouden de enkele plaatsen waar een sprong van een of meer
maanden wordt gemaakt, extra moeten opvallen. In twee gevallen is dat ook zo.
Alleen halverwege deel één is dit, zoals we reeds zagen, tegengegaan o.a. doordat
de tijdaanduiding indirect wordt gegeven. Het is in dit deel de enige tijdsprong van
die grootte. De twee andere tijdsprongen van een maand vinden we in deel twee,
en wel tussen de eerste en tweede fase en tussen de beide laatste. Beide
tijdaanduidingen worden direct gegeven en vallen dus op.
Het is hier de plaats nader op het verschijnsel versnelling in te gaan. Eigenlijk is
de term niet geheel juist. De gebeurtenissen zelf verlopen immers niet sneller dan
voorheen. Men zou van versnelling kunnen spreken, wanneer de lezer een tekst
plotseling sneller gaat lézen. Dan, inderdaad, trekken in zijn beleving de beurtenissen
in hoger tempo voorbij. Hier echter is iets anders aan de hand. Nemen we als
voorbeeld de tijdaanduiding op pag. 208 uit de tweede fase: Mama Ottilie peinst
over Takma, die zij niet meer levend heeft aangetroffen:
‘Hij had haar nooit gezegd, dat hij haar vader was; zij had altijd “meneer”
tegen hem gezegd. Maar zij had vermoed.... nu voelde zij, wist zij zeker....
Dit lieve, het laatste misschien, ging haar voorbij, was haar
voorbijgegaan....
Die avond kwam zij met Steyn mede en dokter Thielens kwam ook, om
aanwezig te zijn bij het kisten (....)’

1

De door K. Hamburger (Die Zeitlosigkeit der Dichtung, DVJ XXIX, 1955, p. 414-418) gegeven
kritiek op Müllers theorie komt voor een groot deel met de hier uiteengezette overeen. Het
zou echter te ver voeren, op deze plaats Hamburgers kritiek aan een nader onderzoek te
onderwerpen. Haar theorie komt ter sprake op p. 236-246 van deze studie.
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Men kan niet zeggen, dat tussen de overpeinzing van Ottilie en haar meegaan met
Steyn een versnelling der gebeurtenissen optreedt. Die gebeurtenissen zijn er
immers niet. Te beweren dat alleen de tijd versnelt, heeft geen zin. Waaraan zou
men dit moeten waarnemen, als er geen gebeurtenissen worden vermeld? Noch
ook kan men zeggen, dat deze gebeurtenissen zijn overgeslagen. Welke zouden
dat moeten zijn? Niemand die het weet. Het verhaal bestaat alleen in de
gebeurtenissen die inderdaad verteld worden.
Het enige dat er misschien van is te zeggen, is dat men te maken heeft met het
resultaat van een versnelling. Er is een stukje tijd weggevallen en de lezer wordt
geconfronteerd met hetgeen onmiddellijk dáárop volgt. Hij moet deze volgende
gebeurtenissen in de tijdsverhoudingen inpassen en daarvoor maakt hij zich even
bewust van een zekere spanne ‘onvertelde’ tijd. Het is een moment van theoretische
reflectie, dat meteen in de beleving van de tekst wordt geïntegreerd.
Als bewustzijnsinhoud vertoont dit geïntegreerde (of geïntegreerd wordende)
moment, meen ik, twee aspecten. Ten eerste is er het besef, dat deze volgende
gebeurtenis abrupt op de vorige is gevolgd. Zonder enige verantwoording van de
kant van de verteller, zonder enige zin op grond van de gebeurtenissen, is er
plotseling een tijdsruimte bijgekomen. Ik zou dan ook willen spreken van een
plotselinge uitbreiding van de tijd. Ook wanneer de tijdaanduiding niet aan het begin
van de nieuwe passage staat, maar verderop, zoals in het begin van VI in deel twee
het geval is, heeft men met plotselinge tijduitbreiding te doen. Deze passage is op
pag. 136 reeds enigszins beschreven. Voordat de tijdaanduiding in de tekst verschijnt,
is er al iets gebeurd: tante Adèle vindt in de brievenbus een brief van Elly; na enige
opmerkingen van de kant van de verteller over het doen en laten van Lot en Elly,
gaat tante Adèle de brief lezen; in haar monologue intérieur verschijnt dan, tussen
gedachtestrepen, de (directe) tijdopgave: ‘het was al begin Januari’. Aanvankelijk
weet de lezer niet, hoe hij de gegevens uit de tekst in het tijdschema moet schikken.
Hij laat de gebeurtenissen vagelijk bij de vorige, die in december vallen, aansluiten,
rekening houdend met een sprong van een of meer dagen, zoals hij tot dan toe
steeds heeft moeten doen. Blijkt daarop de tijdsprong groter te zijn dan hij vermoeden
kon, nl. een maand, dan zal hij een besef van plotselinge tijduitbreiding in zijn
beleving waarnemen.
Het tweede aspect zou ik een besef van concentratie van de aandacht voor het
tijdsverloop op het in de tekst genoemde moment willen noemen. Dit besef ontstaat,
doordat de verteller doet alsof hij over de tussenliggende tijdsruimte niets te vertellen
heeft en alle aandacht wil rich-
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ten op de alsdan genoemde ogenblikken. De lezer kan niet anders dan de tekst
‘gehoorzamen’. Het nieuwe tijdsmoment verschijnt abrupt in de tekst en de lezer
wordt gedwongen alleen dit nieuwe moment belangrijk te vinden en zich om de
overgeslagen tijdsruimte niet te bekommeren.
Het komt mij voor, dat het besef van tijduitbreiding en dat van concentratie steeds
tegelijkertijd in de beleving aanwezig zijn. Het zijn inderdaad aspecten van een en
hetzelfde belevingsmoment. Welke van de twee de overhand heeft, hangt van de
context af. Zo meen ik waar de te nemen, dat als de tijdaanduiding eerst later in de
tekst verschijnt, het besef van uitbreiding zeer veel sterker is dan dat van
concentratie. Er is immers reeds het een en ander ‘gebeurd’ voordat de aandacht
zich op het tijdsmoment richt. Dit houdt in, dat het moment van de handeling dan
niet zo belangrijk is als die handeling zelf. Het gaat er niet zo zeer om dat de
handeling zich op dit speciale ogenblik begint af te spelen, als wel om juist déze
handeling, die op een of ander later ogenblik aanvangt.
Begint daarentegen de nieuwe passage met de tijdaanduiding, dan kan of het
ene of het andere aspect overheersen. De concentratie heeft over het algemeen
de overhand, wanneer er verscheidene aanduidingen van tijdsprongen zijn, die
ieder inleiden tot een korte reeks van gebeurtenissen. We hebben dan met een
dynamische opeenvolging van scènes te doen. De concentratie is een wijze waarop
de dynamiek van een verhaal tot uitdrukking komt. In Van Oude Mensen is dit het
geval, zoals we zagen, in de tweede fase van het tweede deel.
Als de tijdaanduiding tot een lange scène inleidt en ook de voorgaande reeks van
gebeurtenissen een zekere omvang heeft, dan overheerst het besef van
tijduitbreiding. Over het algemeen is dit het geval aan het begin van een nieuw
hoofdstuk.
In welke mate een der aspecten de overhand heeft, is niet aan te geven. Een
maatstaf ontbreekt. Van plaats tot plaats zal dit anders zijn, en waarschijnlijk ook
van lezer tot lezer.
Keren we nu terug tot de tijdsprongen van een of meer maanden in deel twee
van Van Oude Mensen. Ze komen voor kort na het begin van VI, op pag. 190, resp.
als aanhef van XIV, op pag. 264. Ze hebben niet dezelfde intensiteit. De eerste
kwam reeds enige keren onder de aandacht. Op pag. 136 bleek, dat de opgave
desnoods ook als een indirecte aanduiding begrepen zou kunnen worden, een
zienswijze waartoe ik niet geneigd ben. Het feit echter dat tussen twee interpretaties
gekozen kàn worden, is op zichzelf reeds een aanwijzing, dat de werkingskracht
van deze tijdaanduiding niet zo sterk is als die aan het
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begin van XIV. Op pag. 149 hebben we deze tijdsprong gekarakteriseerd als een
plotselinge uitbreiding van de tijd.
De tijdopgave in XIV staat geheel aan het begin van het hoofdstuk:
‘Het waren de zonnige dagen in het laatst van April (....)’
Ook de indruk die deze aanduiding maakt, is er vooral een van plotselinge
tijduitbreiding, want van snelle opeenvolging van scènes is geen sprake: een paar
maanden worden nog aan het verhaal toegevoegd - de geschiedenis vloeit langzaam
uit in een onzekere toekomst. Deze indruk is misschien sterker, in ieder geval anders
dan die aan het begin van VI. Omdat XIV niet eerst andere feiten vermeldt, maar
onmiddellijk met de tijdaanduiding aanvangt, wordt het besef van uitbreiding van
de tijd heftiger gewekt.
We zagen reeds, dat het tweede verhaalmotief hier, als laatste van de drie, tot
een einde wordt gevoerd, en dat er tevens een soort van overzicht over het gehele
verhaal wordt gegeven. Daardoor staat dit hoofdstuk in een uitzonderingspositie.
Het blijkt nu, dat het ook wat de epische tijd betreft een aparte plaats inneemt. Of
beter nog: de wijze waarop de epische tijd aan het begin van dit hoofdstuk fungeert,
onderstreept deze uitzonderingspositie nog eens. Nergens immers wordt in deze
mate aan het verhaal een uitbreiding in de tijd gegeven. De inhoud van het
slotgedeelte verkrijgt aldus een speciale nadruk.
Nadruk, in deze zin, geeft de epische tijd overal waar een opvallende, d.w.z. direct
gegeven tijdaanduiding het begin van een nieuwe fase doet ontstaan. De epische
tijd is, kan men zeggen, de ‘gang’ van het verhaal. Aangezien nu in Van Oude
Mensen het verstrijken van de tijd het grondmotief is, kan het de structuur en de
uitdrukkingskracht van het verhaal alleen maar ten goede komen, wanneer juist dit
voortgaan van de tijd als ordeningsmiddel wordt aangewend. In het statische eerste
deel gebeurt dit - op het eerste gezicht wonderlijk genoeg - doordat van duidelijke
ordening is afgezien. Alleen in de handhaving van de chronologie is zij merkbaar.
Het verschil in maanden is er immers weggewerkt, waardoor juist het gelijkmatige
verloop van de tijd is geaccentueerd. In het dynamische tweede deel verloopt de
tijd meer schoksgewijs. De tijdsprongen van een of meer maanden vallen, telkens
op andere wijze, nogal op. De opzet van dit deel, zijn dramatische stuwing, vraagt
hier om. Terwijl de epische tijd binnen de fasen, uitgezonderd in de tweede, het
gelijkmatig verglijden van de tijd blijft uitbeelden, staat hij tussen de fasen die
maandverschil vertonen, in functie van de dramatische dynamiek.
Behalve de drie hier genoemde gevallen van een tijdsprong van een
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of meer maanden, worden alle tussenpozen in dagen gedacht. Omdat de enige
tussenperiode van een maand die in deel één voorkomt indirect wordt meegedeeld,
waardoor de alsdan behandelde dag niet méér opvalt dan de andere dagen,
overheerst het dag-tempo van de epische tijd in deel één meer dan in deel twee.
Telkens opnieuw is er sprake van weer een dag, het doet er niet toe welke; hierbij
is de chronologische volgorde gehandhaaid. Op deze wijze komt het tempo waarin
het verhaal zich afspeelt in hoge mate aan de werkelijkheidservaring van de lezer
tegemoet. Binnen de (groepen van) hoofdstukken heerst uur-verschil, met natuurlijk
verband; tussen de (groepen van) hoofdstukken heerst dag-verschil, met
chronologische volgorde. Uur- en dag-verschil zijn beide nauwelijks geaccentueerd,
verdoezeld tot een suggestie van het verglijden van de tijd. De indruk van
concentratie wordt, ten gevolge van de vaagheid en indirectheid van de
aanduidingen, niet of nauwelijks gewekt. Wel is er in zekere zin uitbreiding van tijd,
maar dan uitbreiding door onopvallend van elkaar gescheiden dagen, en niet in de
zin van een plotselinge aanwas van de tijd. Dit is in overeenstemming met het
grondmotief. Naar het einde van deel één toe krijgt het dag-verschil wèl accent. Ook
hierin spreekt, zoals we reeds zagen, het grondmotief zich uit.
Deel twee kent maand- en dag-verschil beide. Maar terwijl het maand-verschil
hier in functie staat van de dramatische dynamiek, en dit ook gezegd kan worden
van het dag-verschil binnen de tweede fase, geldt dit niet voor de tussenperioden
die in dagen worden gedacht. In IX wordt de tijdaanduiding indirect gegeven, in XI
is zij vaag gehouden, in XIII leert de lezer het tijdverschil weer indirect kennen. Meer
plaatsen met dag-verschil zijn er niet. Drie van de zes fasen beginnen dus op een
min of meer willekeurige dag.
Wordt dus het vertelprincipe van deel één, wat de epische tijd betreft, ook hier
toegepast, de werking ervan is toch niet aan die in deel één gelijk. Aan deze drie
fasen gaan er immers twee vooraf met een, in dit verhaal tot dus ver ongekende,
dynamiek. De eerste daarvan beslaat twee dagen, al lopen zij nog vrijwel in natuurlijk
verband in elkaar over. De tweede is zeer scherp in dagen verdeeld, is de enige
zelfs die naast het uur ook de dag als tijdseenheid kent. Juist omdat overal elders
het uur de enige eenheid binnen de fase is, werkt de tijdsindeling in deze fase zo
dynamisch.
Dit nu laat niet na zijn uitwerking te hebben op de fasen die erop volgen. Het is
voor de lezer nu eenmaal onmogelijk, uit zijn beleving van een zeker tekstgedeelte
de herinnering aan de voorgaande passages geheel te bannen. De dóórwerking
daarvan is voor de beleving van een
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volgend gedeelte van bijzondere betekenis. Wie deze dóórwerking niet in rekening
brengt, moet aan zijn tekst tekort doen. Binnen de derde, vierde en vijfde fase is de
stof op zichzelf al spannend genoeg. Bovendien werkt, zoals in het vorige hoofdstuk
werd aangetoond, de rangschikking der motieflijnen aan die spanning mee. Hier
komt dan echter de nawerking van de epische tijd uit de eerste twee fasen bij. Aldus
is het begrijpelijk, dat de vaagheid en indirectheid der tijdnoties te veel tegenwicht
vinden om hun werking uit deel één weer geheel te ontplooien. Totaal afwezig is
deze werking, dunkt mij, niet. Maar van een evidentie als in het eerste deel is geen
sprake meer.
De tijdaanduiding in IX wekt vooral de indruk van plotselinge tijduitbreiding. Pas
op de derde pagina immers wordt de opgave gedaan. Er is dan reeds zoveel verteld,
dat de lezer, na enige vage pogingen deze episode aan de voorgaande te koppelen,
de alsdan vermelde gaping in de tijd in zijn beleving van de tekst moet integreren.
Dat de intensiteit van deze indirecte aanduiding ver bij de directe ten achter blijft,
behoeft geen betoog meer. Hoofdstuk XI begint met een vermelding van de dag,
direct, maar heel vaag gedaan. Vanwege de directheid is weer de indruk van
tijduitbreiding aanwezig, vanwege de vaagheid blijft zij zeer zwak. Van concentratie
kan nauwelijks gesproken worden. Ook in XIII, ten slotte, hebben we weer met
plotselinge tijduitbreiding te maken, om dezelfde reden als in IX.
Nog een enkel woord over de samenvattingen van de tussenliggende perioden. Ze
komen alleen voor in deel twee. We kunnen het volgende overzicht opstellen:
1. Aan het begin van VI, pag. 190: een korte, directe samenvatting van de periode
die tussen de twee delen van het boek valt, en die alleen Lot en Elly betreft;
2. Aan het begin van VI, pag. 190, dus vlak hierop volgend: een korte, indirecte
samenvatting van diezelfde periode, maar nu voor Lot, Elly en mama Ottilie;
3. Halverwege VI, pag. 196-197: een korte samenvatting, eerst in directe,
overgaande in indirecte vorm, over de periode tussen V en VI, maar alleen
voorzover het Ina betreft;
4. Aan het begin van XI, pag. 235-238: een lange, directe samenvatting van de
periode tussen de twee delen over de verhouding tussen Lot en Elly;
5. Aan het eind van XI, pag. 247-248: een directe samenvatting van de periode
tussen X en XI, iets langer dan de onder 3 genoemde, handelend over oma
Ottilie;
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6. Een voorbij het begin van XIII, pag. 252: een korte, indirecte samenvatting van
de periode tussen XII en XIII, over de ziekte van Lot;
7. Geheel hoofdstuk XIV: een indirecte samenvatting van de periode tussen XIII
en XIV, Lot, Elly, Steyn en mama Ottilie betreffende.
Dit overzicht laat de volgende conclusies toe:
De periode tussen de twee delen wordt drie maal samengevat (1, 2, 4). Het gaat
dan vrijwel uitsluitend om Lot en Elly. Betreft het alleen hùn wederwaardigheden,
dan wordt de samenvatting direct gegeven, dus gezien vanuit de verteller/lezer.
Betreft het ook mama Ottilie, dan is de samenvatting indirect, dus gezien vanuit de
figuren van het verhaal. Hieruit volgt, dat Lot en Elly voor de lezer de voornaamste
personen zijn, die tussen de beide delen verband tot stand brengen.
De periode tussen de eerste twee fasen wordt beheerst door de nieuwsgierige
Ina, de figuur die het verleden hoe dan ook achterhalen wil. In tegenstelling tot de
periode tussen de beide delen, komt deze niet zo sterk onder de aandacht van de
lezer, want de samenvatting is kort en slechts gedeeltelijk direct gegeven.
De periode tussen de tweede en derde fase is niet vertegenwoordigd. Slechts
even wordt op pag. 218 deze tijd genoemd, indirect, als oma Ottilie tegen Ina zegt,
dat ze al zo lang meneer Takma niet heeft gezien. Van een samenvatting echter
kan hier eigenlijk niet gesproken worden.
Voor oma Ottilie is wel de periode tussen de derde en vierde fase samengevat.
Vanuit de verteller/lezer gezien en door de hoofdfiguur beheerst vlak voor het
hoogtepunt van het verhaal, staat deze periode geheel in het teken van de climax.
De periode tussen de vierde en vijfde fase staat in het teken van Lot. Aangezien
de samenvatting indirect en kort wordt gegeven, is deze tijdsruimte zwak
vertegenwoordigd.
De periode tussen de vijfde en zesde fase wordt ook indirect verteld, maar de
samenvatting beslaat een geheel hoofdstuk, dat bovendien het laatste is. Vanuit
Lot gezien, staat ze geheel in zijn teken. Door haar lengte verkrijgt ze veel gewicht.
Iedere overgang tussen de fasen, op de niet vertegenwoordigde tweede overgang
na, wordt dus door een andere figuur beheerst, al naar de ontwikkeling van het
verhaal dit vereist en met een nadruk die in overeenstemming is met het belang
van die figuur. Het zijn Ina, oma Ottilie en Lot. Ina, de minst belangrijke van de drie,
voert het verhaal slechts verder. Oma Ottilie voert de lezer naar de climax toe. Lot
sluit het verhaal af. Dat de overgang tussen de twee delen en ook het slot

W. Blok, Verhaal en lezer

155
1

in het teken van Lot (en Elly) staat, zal weer van groot belang blijken .
Vergelijken we nu de indeling in fasen van deel twee met de indeling van tabel
VII, dan blijken zij slechts ten dele overeen te stemmen. De overgangen naar de
hoofdstukken I, VI, IX, XI en XIII, dus naar de eerste hoofdstukken van de eerste
tot en met de vijfde fase, worden als een breuk in de stroom van het verhaal ervaren.
Hierin stemmen beide overzichten dus met elkaar overeen. De laatste fase echter
is in tabel VII ondergebracht bij de hoofdstukken met een, weliswaar minder
gelijkmatig, maar toch doorlopend verband; een breuk zoals bij eerstgenoemde
hoofdstukken is vastgesteld, wordt hier niet gevoeld. Een tweede verschil is, dat de
overgang naar de in één fase ondergebrachte hoofdstukken VII en VIII, in tabel VII
als een sterk gevoelde breuk wordt gekarakteriseerd.
Om met het tweede verschil te beginnen: het is te verklaren uit het feit, dat in de
beschouwingen uit ons vorige hoofdstuk over de tijdsfactor, geen rekening werd
gehouden met het tempo van het verhaal, terwijl de fasenindeling hiermee juist
nauw verband houdt. De tweede fase, waarvan de hoofdstukken VII en VIII deel
uitmaken, wordt door de erin optredende tempowijziging gekenmerkt ten opzichte
van de andere fasen. Het gaat er hier niet om, dat er breuken in de stroom van de
tijd voorkomen, maar dat deze breuken hier een bepaald effect, nl. van dynamiek,
sorteren. Hun werking is anders dan in de andere gevallen en juist daarom staan
zij in een aparte groep verenigd.
Ook het feit dat hoofdstuk XIV in tabel VII anders is ondergebracht dan in tabel
IX, illustreert het verschil in indelingsprincipe tussen de twee tabellen. Als enige
overeenkomst vertonen de overzichten het ontbreken van aaneensluiting in de tijd.
Terwijl dit echter in tabel IX het enige principe is waarop de indeling berust, komen
daar in tabel VII nog drie andere bij. Gelet op de epische tijd, d.w.z. de stroom van
het verhaal zoals deze zich in de beleving van het vertelde-tijdaspect openbaart,
wordt het verhaal in twee fasen beëindigd. Maar gelet op de stroom van het verhaal
zoals deze zich in de totale beleving van de tekst verwerkelijkt, eindigt het verhaal
met één groep van twee hoofdstukken, die de voor de hand liggende onderverdeling
van deze groep vormen. Het verhaal sluit met twee lijnstukken van een en hetzelfde
verhaalmotief. Zo ergens, dan blijkt wel hier dat de epische tijd slechts een der
aspecten van het verhaal vormt. Een beschouwing alleen op grond van de epische
tijd kan dan ook niet tot een bevredigend resultaat leiden, gelijk G. Müller ook met
nadruk zegt: ‘Es handelt sich bei die-

1

Zie p. 273-277.
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sem Fügungselement der Erzählkunst um die Zeit (....) als ein Aufbau-Element der
1
dichterischen Gestalt’ .
Wat deel één betreft, ook voor de epische tijd geldt hetgeen we reeds eerder, op
pag. 125, naar aanleiding van de vertelde tijd opmerkten: het verdoezelen van het
dag-verschil, ten gevolge waarvan de epische tijd vrijwel fasenloos verloopt, vormt
een belangrijke compensatie voor het feit dat het grondmotief slechts ten dele tot
zijn recht komt in de wijze waarop de hoofdstukken elkaar opvolgen. De epische
tijd wordt in dit deel immers niet gekenmerkt door de tijdsafstanden tussen de
hoofdstukken, d.w.z. door wijzigingen in het tempo van het verhaal, maar door de
tendens de tijdsafstanden onbelangrijk te doen zijn. Het ‘alweer een dag, een
volgende, 't geeft niet welke....’ verleent de epische tijd een constant tempo, waardoor
indeling in fasen niet ter zake doende lijkt. Het is het ‘voorbijgaan der dingen’, het
grondmotief, dat de werking van de tijdsfactor tussen de hoofdstukken aan intensiteit
2
laat inboeten. In plaats van de tijdsfactor treedt het dominerende motief naar voren ,
waarin het grondmotief zich ook, en in de eerste plaats, verwerkelijkt. Aldus wordt
het begrijpelijk, waarom de verteltechniek erop gericht is, de rangorde van de
eenheidscheppende factoren tijd en motief ten gunste van de laatste te wijzigen.
Activering van de een, zowel als beperking van de ander geschiedt in dienst van
het grondmotief, het besef van het voorbijgaan aller dingen.

1
2

G. Müller, Über das Zeitgerüst des Erzählens, p. 5. Cursivering van Müller.
Zie p. 118.
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IV Voortdurende tegenwoordigheid
Thomas Mann heeft eens over Der Zauberberg opgemerkt: ‘Das Buch ist selbst
das, wovon es erzählt; denn indem es die hermetische Verzauberung seines jungen
Helden ins Zeitlose schildert, strebt es selbst durch seine künstlerischen Mittel die
Aufhebung der Zeit an durch den Versuch, der musikalisch-ideellen Gesamtwelt,
die es umfaszt, in jedem Augenblick volle Präsenz zu verleihen und ein magisches
1
“nunc stans” herzustellen’ .
Waarschijnlijk dacht hij hierbij aan de beroemde passage over de tijd in het 11de
boek van de Belijdenissen, waar Augustinus handelt over ‘den glans der altijd
stilstaande eeuwigheid’, ‘splendorem semper stantis aeternitatis’, en zegt ‘dat in de
eeuwigheid niets voorbijgaat, maar dat daar alles in zijn geheel tegenwoordig is’,
2
‘non autem praeterire quicquam in aeterno, sed totum esse praesens’ . Hoe dit
echter ook zij, deze passage uit de Belijdenissen verduidelijkt in ieder geval, dat
door de bedoelde artistieke middelen op zijn minst een andere werkelijkheid moet
worden opgeroepen dan de buiten het boek waargenomene, een werkelijkheid
waarin het besef van verleden en toekomst opgeheven is en alles wat het boek
biedt tegelijk beleefd wordt als glanzende tegenwoordigheid.
Alles? Mann spreekt van de ‘musikalisch-ideellen Gesamtwelt’. De feitelijke inhoud
van zijn verhaal valt dus buiten de werking van de bedoelde ‘künstlerischen Mittel’.
Ook zegt hij uitdrukkelijk, dat het boek naar deze alomtegenwoordigheid ‘strebt’. Of
het gestelde doel bereikt wordt, laat hij in het midden. Bovendien is het niet hijzelf,
de auteur, die dit resultaat tot stand brengt, maar het boek!
Het lijkt vreemd, het boek zo maar verantwoordelijk te stellen voor allerlei
werkingen op de lezer. Want wat moet men zich daarbij voorstellen? Het boek biedt
de gegevens in een opeenvolging van zinnen aan en op grond van deze in een
zekere volgorde staande gegevens ver-

1

Thomas Mann, Einführung in den Zauberberg für Studenten der Universität Princeton. ‘Als
Vorwort’ te vinden in de uitgave van G.B. Fischer, Berlin und Frankfort am Main 1956, p. XI.

2

Augustinus' Belijdenissen, vertaald door A. Sizoo, Delft 1948 , p. 255; S. Aureli Augustini
Confessionum Libri Tredecim, liber XI, caput XI.
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werkelijkt de lezer het verhaal. Kan men nog meer van het boek verwachten dan
dit voortdurend en achtereenvolgens gedane aanbod? ‘Doet’ het nog meer?
Dit is, geloof ik, inderdaad het geval. Niet alleen verschaft het de lezer in
voortdurende opeenvolging feit na feit, gegeven na gegeven, waardoor de tijdstroom
van het verhaal in hoge mate verwerkelijkt wordt, maar vaak ook weet het, door een
bepaalde schikking, groepering of zelfs letterlijke herhaling van deze gegevens,
ervaringen in de lezer op te wekken die uitgaan boven de ervaring van ieder van
deze gegevens. De bekende opvatting dat een geheel meer is dan de som van de
samenstellende delen, en dat in een kunstwerk het geheel in de delen weerspiegeld
wordt, is ook hier van toepassing. We hebben dit al min of meer gezien in de
voorgaande bladzijden. De schikking van de lijnen der verhaalmotieven doet de
lezer meer ervaren dan waartoe ieder van deze motieven hem in staat stelt, laat
hem de werking ondergaan van de abstracte motieven, en deze op hun beurt weer
die van het grondmotief. De groepering van twee verhaalmotieven in één hoofdstuk
bleek hun saamhorigheid te accentueren in de zin van het grondmotief. Uitgaande
van de feiten uit het verhaal, wordt de lezer zich van steeds meer achtergrond, meer
diepte bewust. Maar dat niet alleen: hij beleeft die achtergrond, die diepte, tevens
als iets dat eigenlijk reeds voortdurend in het verhaal aanwezig is geweest, ook al
heeft hij het nog maar pas ontdekt.
Aldus ontstaat bij de opbouw van het verhaal in de beleving van de lezer een
werking, die anders is gericht dan de stroom van het verhaal wil, ja, die van geheel
andere orde is. Er is geen sprake meer van een voor of na, van volgorde of
opeenvolging. Slechts gezien uit het oogpunt van de leestijd (verteltijd) kan men,
wat het ontstaan van deze werking betreft, spreken van ‘nog niet’ en ‘reeds
aanwezig’. Binnen de ban van de beleving echter is van zo'n tijdnotie geen sprake.
Bij het lezen van de geschiedenis der beide oudjes wordt men zich van méér dan
alleen deze lotgevallen bewust. Het voorbijgaan aller dingen als onontkoombaar
probleem in ieder mensenleven rijst, tot noodlot verhevigd, achter en uit deze
gebeurtenissen op en doet zich daarbij voor als iets dat toch steeds aanwezig is
geweest. Is de lezer eenmaal doordrongen geworden van de ‘achtergronden’ van
het verhaal, dan zijn deze achtergronden hem onder het lezen steeds aanwezig,
onveranderlijk, als een voortdurend heden, dat geen verleden noch toekomst heeft.
Onze terminologie schiet tekort, wanneer wij deze stand van zaken willen beschrijven.
Noodgedwongen zal ik in het vervolg van diepte en tegenwoordigheid spreken,
maar met het hier verantwoorde
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voorbehoud, dat men daarbij noch aan afstand, noch aan voortgaande tijd moet
1
denken .
Intussen is reeds vastgesteld, dat niet alleen Der Zauberberg, maar ook Van Oude
Mensen bij de lezer een beleving van een ‘nunc stans’ opwekt. Ik wees daarbij op
het grondmotief. Dit is geheel in overeenstemming met Manns opmerking, dat het
alleen ‘die musikalisch-ideelle Gesamtwelt’ betreft. Deze ‘wereld’ - alweer een woord
dat niet letterlijk opgevat mag worden - wordt gekenmerkt, zoals wij zagen, door het
als een noodlot ervaren voortglijden van de tijd, door ‘De dingen die voorbijgaan’.
Het geldt hier de constante tegenwoordigheid van dit voortglijden zelf, van een
noodlot dat zich steeds opdringt, zowel aan de figuren als aan de lezer, en dat aldus
onveranderlijk de atmosfeer van het verhaal bepaalt. Slechts de belichting wisselt
van bladzij tot bladzij, tegelijk met de wisselende gebeurtenissen op het niveau van
de verhaalmotieven. Naar gelang het noodlot aldus scherper in het licht wordt
gesteld, doet het zich scherper in de beleving gelden. Afwezig is het nooit.
Natuurlijk komen er meer dan eens passages voor die, zou men ze apart
beschouwen, de aanwezigheid van dit noodlot niet doen vermoeden. Hier komt
echter weer het belang naar voren van het verhaal als eenheid. Deze passages
mogen niet uit hun verband worden gelicht. De nawerking van hetgeen reeds gelezen
is, heeft tot gevolg dat het noodlot ook wordt gevoeld waar de scène op zichzelf
daartoe geen aanleiding zou geven.
Toch zijn het niet uitsluitend de gebeurtenissen zelf, noch de doorwerking van
het grondmotief zoals die tot nu toe beschreven is, die de voortdurende
tegenwoordigheid van het noodlot suggereren. Er zijn nog andere, zuiver artistieke
middelen te noemen, die haar mede bepalen. In zijn studie over Der Zauberberg
noemt Weigand de twee oplossingen die Mann in zijn verhaal gevonden heeft voor
2
zijn probleem, alles op ieder moment aanwezig te doen zijn . Daar zijn in de eerste
plaats de filosofische bespiegelingen over de tijd, die zowel de verteller zelf als de
personen uit het verhaal houden. Hetgeen de verteller over-

1

2

‘Diepte’ is hier dus niet gebruikt in de betekenis die Bomhoff eraan geeft: ‘Diep is een afmeting
van de ruimte’. Kenmerkend voor zijn categorie is, dat bij de lezer een gevoel ontstaat van
‘duizeling, d.i. een angst opgenomen te worden in die diepte’. ‘De aanschouwing der diepte
ontwricht (de) vertrouwdheid met de gewone ruimte’. (J.G. Bomhoff, Diepte als literaire
categorie, Amsterdam 1957, p. 5)
H.J. Weigand, Thomas Mann's Novel ‘Der Zauberberg’, New York-London 1933, p. 89 vgg.
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denkt, vindt men terug in de belevenissen van de hoofdpersoon en in diens
gesprekken met vrienden. Van allerlei kanten wordt het probleem dus belicht en op
allerlei manieren gesteld. Het boek is als het ware doordrenkt van deze problematiek,
1
‘merging into the experience of eternity’ .
In Van Oude Mensen houdt de verteller zich met het voortgaan van de tijd als
probleem niet expliciet bezig. Hier zijn het alleen de personen, die ieder op hun
manier hun houding ertegenover trachten te bepalen. En aangezien de personen
de gebeurtenissen uitmaken, moeten we concluderen dat van het middel van de
bespiegeling geen gebruik is gemaakt. Een verhaal betreffende de
alomtegenwoordigheid van dit bepaalde noodlot kan wel laten zien, hoe alle figuren,
bewust of onbewust, met het probleem worstelen, maar heeft daarmee deze
alomtegenwoordigheid nog niet onmiddellijk voelbaar gemaakt aan de lezer. En dit
gebeurt in Van Oude Mensen wèl. Voor dit verhaal geldt, mutatis mutandis, in hoge
mate hetzelfde als hetgeen Allen Tate over Flaubert opmerkt: ‘he did the complete
imaginative job himself, and did not merely point to what was going on, leaving the
2
imaginative specification to our good will or to our intellectueel vanity’ . Zoals Flaubert
er geen genoegen mee nam, dat over de ervaringen van de figuren wordt verteld,
maar deze ervaringen zelf wilde uitbeelden en ze via zijn personen de lezer
deelachtig wilde doen worden, zo is Van Oude Mensen niet alleen het verhaal
betreffende de voortdurende tegenwoordigheid van het tijdsprobleem, maar is het
in zekere zin deze alomtegenwoordigheid ook zelf.
De tweede oplossing die Der Zauberberg laat zien is, volgens Weigand, het
3
leidmotief . Ook Mann zelf wijst hierop in zijn reeds eerder genoemde voordracht:
‘Der Roman Der Zauberberg (versucht) selbst und auf eigene Hand sich an der
Aufhebung der Zeit (....), nämlich durch das Leitmotiv, die vor- und zurückdeutende
magische Formel, die das Mittel ist, seiner inneren Gesamtheit in jedem Augenblick
4
Präsenz zu verleihen’ .
Weigand noemt de twee functies die het leidmotief bezit. Ten eerste maakt het
de figuren met weinig middelen telkens weer zichtbaar. Wel altijd wanneer
Settembrini optreedt, wordt melding gemaakt van zijn

1
2

3
4

H.J. Weigand, o.c. p. 89.
Allen Tate, Techniques of Fiction. Te vinden in: William Van O'Connor (ed.), Forms of Modern
Fiction. Essays collected in honor of Joseph Warren Beach, Minneapolis-London 1948, p.
39.
H.J. Weigand, o.c. p. 90 vgg.
Thomas Mann, o.c. p. VI.

W. Blok, Verhaal en lezer

161
geruite broek; dokter Behrens, ‘blaubackig und quelläugig’, heeft een eigenaardige,
zeilende manier van lopen. Deze en enkele andere kenmerken zijn voldoende om
telkens de gehele persoon voor ogen te brengen.
De tweede functie van het leidmotief is in dit verband belangrijker. ‘While coined
originally to express a specific situation, it has an inherent tendency to expand the
radius of its meaning. It is surrounded by an aura of suggestion. It is a local point
from which lines extend in a multitude of directions, linking a great variety of elements
1
in a complex network of relations’ . Als voorbeelden bij Mann zijn te noemen
‘hermetisch’, ‘petit bourgeois, joli bourgeois’, ‘Sorgenkind des Lebens’. Telkens weer
komen zij voor en het is dan ook dank zij deze herhaling, dat zij hun onmiskenbare
werking kunnen uitoefenen. En niet alleen bepaalde woorden en woordgroepen
kunnen door herhaling leidmotief worden, ook situaties, handelingen e.d.
Nu wil het feit dat leidmotieven hun werking uitoefenen juist omdat zij herhaald
worden, niet zeggen dat alles wat herhaald wordt een leidmotief oplevert. Herhaling
is m.i. een wijder begrip. In Van Oude Mensen komt herhaling in drieërlei vorm voor.
In de eerste plaats als terugkeer van zinsneden, situaties, handelingen, in precies
of vrijwel die bewoording waarin zij al eerder zijn opgetreden. Hier nu zou ik van
leidmotief willen spreken, wanneer de herhaling zich over relatief grote afstanden
voortzet; komt zij slechts voor binnen het bestek van twee à drie opeenvolgende
2
pagina's, dan kan niet van een leidmotief gesproken worden . Daarnaast vinden we
herhaling als, wat ik zou willen noemen, spiegeling van een voorgaande gebeurtenis
of eerder genoemd feit. De lezer herkent hetgeen hij leest, maar zonder dat het aan
de vorige passage gelijk is; het doet er alleen sterk, soms dwingend, aan denken.
Ten derde is er de voorbereiding, de herhaling die maakt dat nieuw optredende
figuren of bepaalde handelingen aan de lezer toch niet geheel onbekend zijn.
Herhaling leidt, volgens de formulering van H. Meyer, tot ‘weitgehendste
Relativierung der tatsächlichen Vorgangselemente zugunste des übertatsächlichen
3
Sinngehalts’ . Dit nu geldt voor al deze vormen van herhaling, maar voor ieder op
een andere wijze.
De voorbereiding voorkomt grilligheid in de ontwikkeling van het

1
2
3

H.J. Weigand, o.c. p. 91.
‘Leidmotief’ heeft dus niet de betekenis van ‘grondmotief’. C.f. G. von Wilpert, Sachwörterbuch
der Literatur, Stuttgart 1955, s.v. Leitmotiv.
H. Meyer, Raum und Zeit in Wilhelm Raabes Erzählkunst, Deutsche Vierteljahrsschrift für
Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, XXVII (1953), p. 257.
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1

verhaal, bevordert de samenhang, maakt het verhaal ‘consistent’ . De Engelse term
‘consistency’ zou ik hier willen gebruiken, omdat hij zowel samenhang als
duurzaamheid aangeeft. De voorbereiding komt het verhaal ten goede in deze zin,
dat de wereld waarin het verhaal speelt, erdoor in zichzelf afgerond blijkt te zijn en,
van grilligheid ontdaan, voor de lezer gemakkelijker aanvaardbaar, ja betrouwbaar
wordt. Zij wordt een ‘psychologische dimensie’ rijker, nl. die van aanvaardbaarheid
en betrouwbaarheid, als men bij de term ‘dimensie’ tenminste van de ruimtelijke
betekenis afziet. Duurzaam ook is deze wereld, omdat de figuren bij hun eerste
persoonlijk optreden dank zij de voorbereiding als reeds lang bestaande personen
2
door de lezer worden aanvaard . ‘Der Sinngehalt’ is dan ook vooral gelegen zowel
in de gevoelssituatie waarin de lezer zich ten opzichte van het verhaal bevindt, als
in het verhaal zelf, dat, in wisselwerking met die gevoelssituatie, een samenhangende
en duurzame wereld oproept.
Daarnaast kan de voorbereiding wijzen op de zin van het verhaal als
verwerkelijking van het grondmotief. Dit is het geval, wanneer slechts bepaalde
personen en handelingen erdoor worden ingeleid, personen en handelingen die het
grondmotief reliëf verlenen.
3
De spiegeling is, enigszins grof geformuleerd, herhaling van inhoud bij verschil
in vorm. Zij ontstaat, mag men misschien zeggen, door vergelijking van twee
passages, maar dan vergelijking die door de lezer onwillekeurig wordt uitgevoerd,
die zich a.h.w. vanzelf aandient in de lezer. Het boek wil het zo, en de lezer
gehoorzaamt. Als tertium comparationis dient in Van Oude Mensen voornamelijk
het grondmotief, de zin van het verhaal. De verschillen tussen de passages vallen
weg, de overeenkomsten blijven, en het grondmotief verkrijgt in de beleving van de
lezer reliëf.

1

2

3

C.f. W. Kayser, Das sprachliche Kunstwerk, p. 204: ‘Die wichtigste Funktion aber, die die
Vorausdeutungen haben, ist, dasz sie ein lebendiges Gefühl für die Einheit und
Geschlossenheit der dichterischen Welt geben.’
C.f. W. Kayser, o.c.p. 204: ‘Die Vorausdeutungen in der Dichtung geben dem Leser die volle
Gewiszheit, dasz die Welt des jeweiligen Werkes nicht amorph und diffus ist und dasz sich
die volle seelische Teilnahme an den Gestalten und ihren Erlebnissen lohnt. Eine
Nebenfunktion der Vorausdeutung ist schlieszlich, dasz auch sie an der Beglaubigung des
Erzählten hilft.’
Zie ook E. Gerlötei, Die Vorausdeutung in der Dichtung, Helicon II, p. 58: ‘(....) das
Geschehnisganze (erhält) ein einmaliges, ergreifendes Leben von menschlichem, übergroszem
und doch vertrautem Gepräge (....)’
Zie ook J.M.M. Aler, Een Ruiker Asfodelen, Purmerend z.j., p. 22, waar gesproken wordt van
‘weerkaatsing’ en ‘spiegeleffecten’, die bewerkstelligen, dat ‘in elementen en details (telkens)
het geheel mee(trilt)’.
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Het is duidelijk, dat de mogelijkheid tot ‘hineininterpretieren’ hier groot is. De lezer
gehoorzaamt, maar gehoorzaamt hij op de juiste wijze? Zijn de overeenkomsten
bedoeld? Een afdoend antwoord is moeilijk te geven. Alles hangt af van de
fijngevoeligheid en de eerlijkheid van de lezer, van de mate waarin hij op het verhaal
is afgestemd. Hierbij dient nog opgemerkt, dat allerlei passages, alleen al omdat zij
in één verhaal zijn samengebracht, tot elkaar in een relatie kunnen komen te staan,
1
waarvan de auteur zich bij het schrijven niet bewust is geweest . Als wij afzien van
de vele factoren waardoor een lezer tot verkeerde interpretatie kan komen - factoren
waarmee wij in deze studie geen rekening kunnen houden - moet deze relatie tot
stand zijn gekomen op grond van de zin die het boek aan zijn lezer openbaart. Zo
wordt dan de vergelijking door de lezer uitgevoerd onder invloed van het grondmotief,
en wel zodanig dat dit grondmotief de aandacht op zich concentreert.
Vergeleken bij de inhoud van de tekst, is de tekst zelf bij de spiegeling van geen
belang. Een bepaalde passage roept in de lezer een complex van voorstellingen
op en deze voorstellingen worden dan met de inhoud van een of meer vorige
passages vergeleken; de bewoording doet er dan niet meer toe. Anders is het
gesteld met het leidmotief. Bij deze herhaling blijft de tekst van de grootste betekenis.
Juist omdat de zinsnede in kwestie geheel gelijk, of vrijwel gelijk is aan een vorige,
oefent zij als leidmotief haar werking uit. Zoals bij de voorbereiding en de spiegeling,
wijst ook hier de herhaling uit boven de feitelijke betekenis der woorden. Ik vind
hiervoor geen andere verklaring, dan dat de gelijkvormigheid der zinsneden de
herinnering steunt, zodat de interpenetratie van het herinnerd materiaal ten zeerste
wordt bevorderd. Daar komt dan bij, dat door de nadruk die de herhaling aan de
zinsnede in kwestie verleent, het alsdan gelezene gezien wordt vanuit het oogpunt
van de herhaalde clausule. Het hangt van deze clausule af, in hoeverre het
voorgaande inderdaad in zijn totaliteit en diepere zin gezien kan worden. Een
onderzoek naar juist deze woorden ter kenschetsing van een verhaal heeft dan ook
alle zin.
Het is wellicht niet onbelangrijk erop te wijzen, dat het leidmotief

1

C.f. Harry Mulisch: ‘Vraag de schrijver niet, wat hij met zijn werk “bedoelt”: het is de lezer, die
antwoordt. Zijn antwoord is niet van meer waarde dan dat van de vrager. Wie smaalt op de
critici, die meer uit het werk halen dan de schrijver “er in gelegd” heeft, begrijpt niets. Een
werk, waaruit niet méér komt dan de schrijver “er in gelegd” heeft, is onder de maat en moet
volgens de visserijwet in het water teruggeworpen worden’. In: Manifesten, Zaandijk 1958,
p. 24.
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ook in de tot nu toe in deze studie gebezigde betekenis ‘motief’ kan heten. Ook hier
wordt immers een lijnstuk, zij het een wel zeer kort, aan het voorgaande toegevoegd,
en is het mogelijk dat de continuïteit van de lijn, die het verhaal is, gehandhaafd
wordt, dat dus ‘de lijn kan worden doorgetrokken’, op grond van een
gemeenschappelijk kenmerk van dit lijnstuk en het voorgaande. Meer dan eens
blijkt dit kenmerk het grondmotief zelf te zijn. Het moge echter duidelijk zijn geworden,
dat verhaal- en leidmotieven toch ieder van een andere soort zijn, zoals we ook al
compositiemotieven moesten onderscheiden. Alleen al zijn beperkte lengte is een
onderscheidend kenmerk van het lijnstuk van een leidmotief. Bovendien maakt het
deel uit van het lijnstuk van een der andere soorten motieven. Door de herhaling
verkrijgt het steeds veel nadruk, reden waarom het als samenstellend deel een
opvallende plaats in het geheel van zo'n lijnstuk inneemt.
In Van Oude Mensen komen bijzonder veel herhalingen voor. In de volgende
bladzijden zullen allerlei voorbeelden de revue passeren, eerst van het leidmotief,
vervolgens van de spiegeling en ten slotte van de voorbereiding. Hierbij is niet naar
volledigheid gestreefd. Het lijkt mij voldoende, wanneer een indruk wordt gegeven
zowel van de frequentie als van de werking. Daarbij zal het niet altijd mogelijk zijn,
leidmotieven scherp van spiegelingen te onderscheiden. Met opzet nam ik in mijn
definitie van het leidmotief op, dat het een herhaling betreft in precies of vrijwel
dezelfde bewoording, aangezien er allerlei gevallen zijn, waarin men niet kan
uitmaken of de overeenkomst in vorm groot genoeg is om van leidmotief te kunnen
spreken. Iedere indeling behoudt iets kunstmatigs. En het bestaan van grensgevallen
behoeft niets tegen het indelingsprincipe zelf te zeggen, mits het onderscheid
overigens sterk en veelvuldig spreekt.
Eerst dus de leidmotieven. Wie het boek ook maar oppervlakkig leest, moet het
opvallen, hoeveel keer de woorden ‘oud’ en ‘jong’ voorkomen. Dat deze ieder voor
zich, maar vooral ook als elkaars tegengestelde, het grondmotief doen uitkomen,
1
behoeft wel geen betoog . Hetzelfde geldt voor Lots ‘angst’ voor het oud-worden.
Niet alleen maakt de lezer herhaaldelijk deze angst mee, maar ook komt het woord
2
zelf, vaak zelfs met een hoofdletter geschreven , zeer veel keren in het verhaal voor.
Nog duidelijker komt het grondmotief uit in het leidmotief ‘voorbijgaan’, dat telkens
weer de titel van het boek in de herinnering roept.

1
2

C.f. p. 50 van deze studie.
C.f. p. 53.
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Speciale vermelding verdient de herhaling van ‘weten’. De werking van het leidmotief
kan hieraan duidelijk worden gedemonstreerd. Ik heb alleen die gevallen op het
oog, waarin dit woord de pregnante betekenis heeft van ‘van iets af weten’, ‘op de
hoogte zijn’. Dit weten heeft in beginsel betrekking op de 60 jaar geleden gepleegde
moord. Gevallen zoals:
‘Maar U weet zelf, papa spreekt nooit veel en nooit over zaken, en nooit
over geld’ (155 : 10-12),
waarin ‘weten’ veel zwakker van betekenis is, reken ik dus niet mee. Een voorbeeld
van het gebruik in de hier wel bedoelde betekenis geeft de eerste keer dat het
voorkomt:
(Oma Ottilie:) ‘Ongerustheid .... angst .... heb ik sedert jaren niet meer:
niemand weet.’ (38 : 11-12. Cursivering van de auteur.)
Het is alsof dit leidmotief de eerste keer dat het voorkomt meteen al zijn kracht wil
doen gelden: het staat cursief gedrukt en het werkwoord is absoluut gebruikt. De
cursivering komt in het boek in totaal 18 keer voor, en één maal wordt alleen de
1
ontkenning schuin gedrukt . Het absolute gebruik treft men in 59 regels aan. Alles
2
bij elkaar vindt men het woord in deze betekenis in 168 regels gebruikt . Het totale
aantal keren dat het voorkomt is nog groter, omdat het meer dan eens een paar
maal per regel is gebruikt; bijv.:
(Roelofsz:) ‘- Dat hij wist?! Hóe wist Harold: o God, ja? Hoe wist (Harold?)’
(186 : 10)
Dit ‘weten’ krijgt in het verhaal dus op twee manieren nadruk. In de eerste plaats
van de kant van de handeling. De ontwikkeling, of beter: de afwikkeling van het
derde verhaalmotief wordt door dit leid-

1
2

249 : 24. Verder 38 : 12; 180 : 18; 183 : 1; 184 : 15; 186 : 7,8, 21; 202 : 6; 227 : 14, 16; 228
: 21; 229 : 3, 14; 230 : 1; 231 : 29; 248 : 11, 15; 265 : 25.
38 : 12, 14-15, 16, 17; 102 : 12; 121 : 5, 7, 9, 12, 17, 55; 155 : 13; 158 : 20, 23, 29, 32; 159
: 17, 33; 160 : 20, 21, 24, 32; 161 : 19; 162 : 5, 6, 9, 12, 15, 21, 22, 25, 35; 163 : 8, 9; 167 :
35; 168 : 1, 2, 5; 170 : 22, 24, 29; 171 : 17, 21, 23; 172 : 2; 173 : 8, 33; 174 : 32; 175 : 23, 25;
176 : 1, 3, 16; 178 : 23, 24, 25; 180 : 18; 181 : 8, 27, 28; 182 : 10, 13; 183 : 1, 30, 31, 35; 184
: 1, 5, 14, 15, 16; 185 : 3, 16, 19, 25, 26, 28; 186 : 3, 4, 7, 8, 10, 12, 21, 35; 194 : 11; 196 : 3,
26, 30, 34; 197 : 5, 6, 9; 200 : 35; 202 : 6, 13; 205 : 9, 10; 208 : 6; 213 : 15; 214 : 21, 22; 215
: 5, 6; 218 : 31, 32, 33, 34; 219 : 4; 220 : 9, 15; 221 : 30, 31; 222 : 34; 224 : 23, 25; 225 : 1,
2; 226 : 3, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22; 227 : 5, 11, 14, 16; 228 : 21; 229 : 1,
2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18; 230 : 1, 4; 231 : 29, 32; 233 : 10; 248 : 5, 10, 11,
15, 16, 22, 23; 249 : 24; 265 : 16, 17, 25, 26.
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motief wel zeer sterk gesteund. Het gaat er immers om, dat langzamerhand steeds
meer familieleden van de gepleegde moord op de hoogte raken, terwijl ieder van
hen denkt de enige te zijn ‘die weet’. Hierbij voegt zich het geïntrigeer van Ina, die
van alles vermoedt, maar niets zeker weet, en toch zo dolgraag wil weten. Zij
ondervraagt diverse ooms en tantes, maar steeds vangt zij bot, terwijl zij aan de
andere kant allerlei herinneringen en vermoedens bij de ondervraagden oproept.
Iedereen krijgt vermoedens, wil weten, weet soms ook. Op deze wijze wordt het
verleden deel van het heden, is zelfs de voornaamste component van het heden
der familieleden, juist omdat zij weten, of willen weten. In hun gedachten is het
verleden heden. En ook om hen heen waart het verleden en dringt zich aan hen op,
zodat zij gedwongen worden het in zich waar te maken, het aanwezig te weten.
Maar ook door de sterke herhaling zelf krijgt het woord nadruk. Het wordt de lezer
ingeprent, het wordt er bij hem ingehamerd bijna. Het citaat op pag. 49 van deze
studie is hiervan wel een heel duidelijk voorbeeld. Op pag. 229 van het verhaal komt
‘weten’ in 14 regels voor, op pag. 226 eveneens.Of de lezer wil of niet, hij moet er
aandacht aan schenken. Hij gaat in deze passages, en overal waar hij het woord
weer tegenkomt, het verhaal zien vanuit het oogpunt van dit ‘weten’, als symbool
van de handeling. Dit woord gaat het gehele motief van de moord bevatten, ja meer
nog, het gehele verleden, dat juist daardoor, door die hamerende herhaling, heden
wordt en blijft. Er is geen verleden meer, er is alleen nog maar een voortdurend
heden, dat zich onophoudelijk doet kennen. En is het te ver gezocht als ik zeg, dat
de onontkoombaarheid hiervan zich in de beleving van de lezer gaat voordoen als
het noodlot uit het verhaal? Na lezing van het boek reflecterend over het verhaal,
valt het de lezer gemakkelijk beide ‘vormen van onontkoombaarheid’ te
onderscheiden. Maar onder het lezen? Is zijn beleving niet ondeelbaar betrokken
op zijn tekst èn op het verloop van de handeling? En maakt zijn beleving niet de
werkelijkheid van het verhaal uit? Ik geloof dat hier inderdaad gesproken kan worden
van ‘weitgehendste Relativierung der tatsächlichen. Vorgangselemente zugunste
des übertatsächlichen Sinngehalts’. Zoals het voorbijgaan der dingen door de
personen uit het verhaal als een noodlot wordt ervaren, waaraan men nimmer
ontkomt, zo dringt dit noodlot zich ook direct als een voortdurend heden aan de
lezer op.
Het is natuurlijk mogelijk, dat deze aanhoudende en soms zo frequente herhaling
iemand gewoon te veel wordt. Het reeds eerder vermelde citaat op pag. 49 van
deze studie is misschien wel zo'n plaats, waar de lezer zich van zijn tekst afwendt
en zich dan juist niet door
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de werkelijkheid van het verhaal gegrepen weet. Ondanks de schijn van het
tegendeel kan dit feit, naar ik meen, niet als argument tegen het bovenstaande
gelden. Op het moment immers dat deze persoon zich van zijn verhaal afwendt en
er zich tegenover plaatst, is hij geen lezer meer in de eigenlijke zin. Hij is beschouwer
geworden, en wel een bepaald soort van beschouwer: niet iemand die reflecteert
over zijn beleving van de tekst, maar iemand die reflecteert over de afwezigheid
van die beleving. Hiermee wil ik, in het onderhavige geval, niets tégen deze
literatuurbeschouwer zeggen, ik bedoel alleen een karakteristiek te geven van een
verschil in standpunt, dat onvermijdelijk ontstaat.
De werking die van het leidmotief ‘weten’ uitgaat, is hiermee nog niet geheel
beschreven. Afgaande op mijn beleving van de tekst moet ik nog vermelden, dat
de herhaling van dit sleutelwoord invloed doet gelden op die plaatsen, waar de
inhoud van dit weten niet de moord betreft, maar andere feiten uit het heden of
verleden der figuren, feiten die met het derde verhaalmotief min of meer verband
houden. De invloed van de eerstbedoelde plaatsen op deze is zodanig, dat ook hier
het leidmotief aanwezig geacht moet worden.
Hiervan een vijftal voorbeelden. Wanneer mama Ottilie, in gezelschap van Hugh,
naar Den Haag terugreist om tegenwoordig te zijn bij de begrafenis van Takma,
haar vader, zegt haar zoon tegen haar:
‘Maar ik ga mee, om mijn belangen. Moeilijkheid zal ik niet maken. Maar
ik wil weten. Je erft van die oude man. Hij is je vader, dat weet ik. Je erft
zeker.’ (pag. 205)
Wanneer zij Takma nog eenmaal ziet, denkt zij:
‘Hij had haar nooit gezegd, dat hij haar vader was; zij had altijd “meneer”
tegen hem gezegd. Maar zij had vermoed.... nu voelde zij, wist zij zeker....
Dit lieve, het laatste misschien, ging haar voorbij, was haar
voorbijgegaan....’ (pag. 208).
Een andere keer betreft het ‘weten’ de dood van Roelofsz:
‘(....) het waren Ottilie Steyn de Weert en Adèle Takma, die
binnenkwamen. Ina ging haar tegemoet in de vestibule. Zij wisten de dood
van de dokter nog niet (....)’ (pag. 227)
Oma Ottilie, die niets van Takma's overlijden afweet, heeft, na de dood van Roelofsz
vernomen te hebben, weer een visioen. Uitgeput wordt zij naar bed gebracht:
‘Zij bleef zwijgen, met dun gedrukte lippen, en vóór zich steeds starende
ogen. Zij had gezien, en.... zij wist. Zij wist, dat hij, Takma, Emile - die zij
lief had gehad boven alles, boven iedereen, in de dode, dode jaren - dood
was. Dat hij dood was.’ (pag. 233)
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En enige pagina's verder, met bijna dezelfde formulering:
‘Niemand had haar gesproken over de dood van Takma, maar spreken
was ook niet nodig: zij had gezien en zij wist....’ (pag. 248)
Vooral het tweede voorbeeld is interessant. Hier immers verschijnt het leidmotief
gecombineerd met een ander, met ‘voorbijgaan’. Het is een duidelijk geval van een
plaats, waar zowel het voortglijden van de tijd als de voortdurende tegenwoordigheid
van dit probleem tot gelding komt. In alle vijf echter is het effect van de herhaling
voelbaar, zelfs in het derde voorbeeld, waar van niet-weten gesproken wordt. De
herhaling zelf, èn het feit dat ‘weten’ tegenwoordigheid van verleden zaken inhoudt,
maken dit leidmotief tot een der voornaamste van het boek.
Een minder opvallend leidmotief is de kleur rood. Het wordt niet zo vaak, maar
toch herhaaldelijk gebruikt, en alweer moeten we juist aan de herhaling gewicht
hechten. De toepassing ervan is anders dan van het vorige. We vinden een zekere
climax, de reikwijdte van het woord wordt steeds groter, het verband met het
grondmotief wordt steeds inniger. Hierdoor wordt de betekenis van het woord ook
in de eerste gevallen, met terugwerkende kracht, dieper. Inderdaad loopt door het
gehele verhaal van de nawerking van de moord een ‘rode lijn’.
Dit leidmotief verschijnt eerst in de beschrijving van de oudste Ottilie:
‘In schemer van wijnrode ripsen overgordijnen, crême tule-en-linnen
stores, en dan weer wijnrode velvet tochtlap, die met een bocht hing langs
het kozijn, zat de oude, oude vrouw (....)’. (pag. 34)
‘(....;) wijnrood de canapé, de stoelen;’ (pag. 35)
Dit wordt verderop nog enige malen herhaald:
‘Aan het raam, nu - om wat late zon van buiten - in een wijnrode schemer
der gordijnen en tochtlap zat de moeder daar (....)’ (pag. 43)
‘(....) en het gebaar schetste zich stijfjes van jicht in de rozigende schaduw
der gordijnen (....)’ (pag. 46)
‘Daar het somber was, werd de porceleinige vlak, rimpelgecraqueleerd,
van het gelaat der oude vrouw náuwlijks aangegeven in de wijnrode
schemering van gordijnen en tochtlap.’ (pag. 92-93)
Het laatste voorbeeld vormt het begin van de scène waarin Harold zijn moeder
bezoekt. Vlak daarop volgt diens gedachtengang tijdens het bezoek, die
onweerstaanbaar teruggaat naar hetgeen 60 jaar geleden is gebeurd. Voor het eerst
wordt nu het leidmotief direct met de moord in verband gebracht. Dat het woord
‘rood’ hier als leid-
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motief wordt herkend, is het gevolg van het feit dat het eerst, zij het in ander, maar
toch belangrijk verband, al een paar maal is voorgekomen en dat het nu, vlàk na
de laatste herhaling in dit andere verband, wéér wordt gebruikt. Harold ziet in
gedachten het verleden zich opnieuw afspelen; hij ziet
‘Zijn (Dercksz') ogen, die rood zagen’ (pag. 94)
Hij ziet de strijd tussen zijn vader, zijn moeder en Takma:
‘Geen andere gedachten in hun rode hersenen en voor hun rode blik, dan
hun passie, en hun jalouzie, en hun wraakzucht....’ (pag. 94)
Maar niet alleen in het derde verhaalmotief komt het voor. Als Lot en Elly op
huwelijksreis in Parijs zijn, komt het gesprek op de Venus van Milo, die zij juist
bewonderd hebben. Lot heeft het beeld minder mooi gevonden dan vroeger, toen
hij het zag
‘kalm, sereen, imposant, sneeuwblank, trots haar mutilatie, tegen een
éclatant donkerrood fond van fluweel....’ (pag. 115)
Juist zoals zijn grootmoeder! Hij vindt de Venus nu.... oud geworden, en alweer
dringt het beeld van de oude vrouw zich aan de lezer op. Een mooi voorbeeld, hoe
méér dan het feitelijk verhaalde tegelijkertijd tegenwoordig kan zijn. En niet alleen
zijn het derde en tweede verhaalmotief hier aanwezig, maar ook, en mede daardoor,
de noodlotsgedachte. De kleur rood krijgt symbolische waarde!
In de scène waarin tante Adèle de brief leest, die Takma juist aan het verscheuren
was toen de dood hem overviel, dus daar waar het verleden voor haar onverwachts
weer heden wordt, komt het woord ‘rood’ al heel vaak voor. Adèle leest de brief,
geschreven
‘met jarenlang verbleekte inkt’ (pag. 199). Hij slaat haar met ontzetting,
‘of er een rode vlam sloeg uit as, die smeulde, en die zij had geroerd.’
(pag. 199-200). Zij leest ‘over een zich opwindende purperen
krankzinnigheid’ (pag. 200). ‘En door de eerst zinpurperen woorden begon
te vloeien het purper van bloed’ (pag. 200). ‘Voor haar (Adèles) verschrikte
ogen trilde het rood. Zij kromp ineen van huivering en in dat trillende rood
staarden de ogen’ (pag. 201). Ottilie had de brief geschreven ‘als in
onbewuste drang alles te zeggen, alles nog éens te voelen, alles rood
duidelijk te beschrijven....’ (pag. 201). ‘Eerst had die ontzetting rood voor
haar (Adèle) geschitterd, de ontzetting ener evocatie van haat en van
liefdepassie’ (pag. 201). ‘(....) zo bloedrode herinnering hadden zij (Ottilie
en Takma) altijd en altijd meegesleept, hun lange, lange levens lang’
(pag. 202). ‘(....) die vier stukken geel papier, beschreven met bleekrode
inkt als met bloedletteren, die waren getaand....’ (pag. 202). ‘(....) een
brief (....) vol woorden rood van passie en haat’ (pag. 203). Later op de
dag probeert Adèle zich goed te houden, ‘hoewel het voor haar stupefactie
nog steeds wemelde
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van rode letters, als karakters van bloed, getaand’ (pag. 207). Zij laat de
brief aan Steyn zien en ‘Voor zijn ogen trilden, bleek rood, de hem
vreemde passies van vroeger’ (pag. 215).
Het is duidelijk, dat de kleur ‘rood’, ook waar zij anders, in gewone taal, slechts
beschrijvend gebruikt zou zijn, een betekenis-dimensie méér krijgt. Als dan, na deze
zware accenten, meteen in het begin van het volgende hoofdstuk de oude
grootmoeder weer in haar omgeving getekend wordt:
‘(....) in het nog vroege wintermiddaglicht, dat filtreerde door tule vitrage
langs rode overgordijnen, over de velvet tochtlap heen’ (pag. 216),
‘(....) het broze rimpelgezicht, dat onwerkelijk vlakte uit rodige schemer’
(pag. 217).
dan wordt de kleur door de lezer onvermijdelijk gewaardeerd in het licht van de
hiervoor geciteerde passages. En daarmee worden ook de eerste beschrijvingen
van de grootmoeder, voorzover zij in de herinnering aanwezig zijn, op dezelfde wijze
begrepen. Zelfs kan men zeggen, als men voor zulk soort zaken gevoelig is, dat ‘de
rode brand van de vulkachel’ uit de hier volgende passage in deze beleving mede
wordt opgenomen:
‘(....) binnen was de rode brand van de vulkachel, zacht knetterend achter
de micadeurtjes, en doorgloeide de zinkende schemering. Onderwijl ging
het Ding voorbij....’ (pag. 228)
Deze beleving wordt nog in de hand gewerkt door de verbinding met ‘het Ding’, en
omdat het stoken van de kachel in de benedenvoorkamer ook zelf een leidmotief
is, zoals we nog zullen zien.
In het laatste hoofdstuk verschijnt het leidmotief dan nog in expliciete verbinding
met het grondmotief:
‘(....) en de dagen zouden zich slepen, de dingen zouden voorbijgaan....
heel langzaam, heel langzaam voorbijgaan.... niét vol rode wroeging en
haat, hartstocht en moord, als ze voorbij waren gegaan voor die twee
héel oude mensen.... maar vol knaging in zich, weemoed in zich en leed,
o pijndoend leed in zich en dat hij nóoit uitzeggen zou, en dat zijn geheim
zou zijn.... heel onschuldig, en zonder wat ook van misdaad en andere
scharlaken dingen, maar zó smartelijk, als een stille kanker....’ (pag. 268)
Hiermee heb ik alle plaatsen van dit leidmotief de revue laten passeren. Het komt
dus veel minder voor dan het vorige en valt dan ook niet zo sterk op. Ik kan dit
slechts waarderen. ‘De rode draad’ ligt als leidmotief te zeer voor de hand, dan dat
het veel nadruk zou gedogen; het zou te goedkoop zijn. Niettemin oefent het zijn
werking uit.
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Niet alleen de leidmotieven zelf, maar ook hun frequentie tekent het gehalte van
het verhaal!
Het lijkt mij niet nodig, alle leidmotieven even uitvoerig te behandelen. Enkele wil
ik nog in het kort noemen, zonder naar volledigheid te streven. Zo zijn de gedachten
en de herinneringen van veel figuren in hoge mate als leidmotief behandeld. Antons
mijmeringen, Stefanies zonde-gedachten, Ina's geldzorgen, Harolds herinneringen,
zij keren telkens in vrijwel dezelfde vorm terug. Op deze wijze blijven resp. ‘zinnelijk
egocentrisme’, ‘zondebesef’, ‘sociale onzekerheid’ en ‘noodlottige nawerking van
de moord’ in de beleving van de lezer aanwezig. Deze noties gaan, gelijk reeds
uitvoerig is beschreven, met elkaar en met andere noties verbindingen aan, en
wijzen aldus heen naar het grondmotief van het verhaal. Ik noem ter precisering
alleen de zinsnede ‘Het Ding sleepte zijn sluier van mist’, die telkens weer in Harolds
herinneringen, maar ook wel in ander verband, voorkomt en veel kleine variaties
1
kent . Ook dit leidmotief doet zijn invloed gelden op andere plaatsen, waar ‘mist’ en
2
‘slepen’ belangrijke woorden zijn .
De opmerking dat ‘Ottilie (oma Ottilie) wel honderd wordt’, kan hier zeker ook
3
genoemd worden . Vooral dokter Roelofsz zegt het.
4
De poes van de dienstbode Anna, die telkens tussen haar rokken doorslipt , vervult
een vage symbolische functie. Dit blijkt o.a. in deze passage:
‘(....) in haar zenuwachtige haast, bang voor Ina, voor zonde,
nieuwsgierigheid, bang voor Hel, struikelde zij (Stefanie) bijna over de
poes, die juist tussen haar voeten doorslipte.’ (pag. 177)
Het blijkt vooral ook aan het slot van hoofdstuk V in deel twee. Als oma Ottilie een
visioen van de vermoorde Dercksz heeft gehad, hetgeen de pas uit Indië
overgekomen Daan niet begrijpt, licht de dokter hem in:
‘- Ze heeft.... Dercksz.... ze heeft je vader gezien....
In de keuken miauwde angstig de poes.’ (pag. 189)
Hiermee eindigt het hoofdstuk, zodat het leidmotief grote nadruk verkrijgt. Maar de
symboliek blijft vaag. De poes heeft iets te maken met de doem die op de familie
rust, het is een ongeluksdier maar

1
2
3
4

66 : 31; 67 : 1; 73 : 3, 13; 93 : 12; 95 : 14-15; 96 : 5; 167 : 12; 194 : 3; 223 : 6; 229 : 17-18;
249 : 27-28; 250 : 24.
88 : 5; 159 : 35; 176 : 2; 194 : 16; 197 : 4.
37 : 15; 48 : 15-49 : 6; 101 : 11-12; 182 : 25.
33 : 17-20; 42 : 29; 177 : 6, 17; 181 : 15-17; 189 : 16; 216 : 3-4; 220 : 23; 221 : 5, 25; 240 :
10; 246 : 19-20.
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nooit is deze symboliek volkomen helder, altijd kan men meer dan één kenschets
geven. Mijns inziens komt dit het leidmotief ten goede. Het noodlot, door bijna
niemand volkomen begrepen en als uit onbestemde verten vagelijk, maar niet minder
onheilspellend naderend, zou een heldere symboliek niet verdragen.
Iets dergelijks is het geval met de passages die handelen over het stoken in de
1
benedenvoorkamer . Het zou geen zin hebben telkens weer te vermelden, dat Anna
de kamer zo goed stookt, als hiermee niet een bepaald doel gediend werd. De zin
ontwikkelt zich weer uit de herhaling zelf. Door de herhaling gaan de woorden in de
herinnering een verbinding aan met de opmerkingen van Takma en Roeloefsz, dat
zij het steeds warm resp. koud hebben (Roelofsz: ‘Jij gloeit steeds van binnen’!),
en met het feit dat de kamer van oma Ottilie steeds maar matig gestookt wordt,
‘omdat de oude vrouw geen grote warmte van vuur meer verdragen kon’. Het ‘warme’
leven van de jongeren wordt aldus gesteld tegenover het ‘koude’, eenzame, fragile
bestaan van de zeer hoge ouderdom van oma Ottilie, door welke tegenstelling weer
die van ‘liefdegloed’ (Takma) en ‘uitgebluste liefde’ heenloopt.
Van de leidmotieven wil ik verder nog noemen het ‘werken, veel werken’ van Lot,
2
waardoor hij hoopt zijn angst, d.w.z. zijn besef van de toekomst, te vergeten , en
3
de opmerking van Steyn: ‘wat vermodderd is, is vermodderd’ , wel zeer weinig
herhaald, maar toch onmiskenbaar een leidmotief.
Evenals in Der Zauberberg is in Van Oude Mensen het leidmotief ook in de
persoonsbeschrijvingen werkzaam, en met hetzelfde effect als bij Mann. Wanneer
een figuur eenmaal min of meer uitvoerig is getekend, worden, telkens als deze
figuur optreedt, een of meer van de gegeven kenmerken aangewend om hem weer
geheel aanwezig te doen zijn. Daarnaast bewerken ook deze herhalingen, zij het
minder pregnant dan de hiervoor genoemde leidmotieven, ‘Relativierung der
tatsächlichen Vorgangselemente zugunste des übertatsächlichen Sinngehalts’.
Alleen het eerste effect wordt bereikt door de vermelding van Lots ‘glimlachje,
4
5
zijn lach om mama’ ; ‘die diepe basstem’ van Steyn ; het ‘zo-zo, ja-ja, ja-wel’ van
6
dokter Roelofsz ; de vergelijking van

1
2
3
4
5
6

42 : 33; 48 : 9-10; 87 : 12; 97 : 19; 172 : 14; 216 : 8; 221 : 16-19; 240 : 8-9; 241 : 2.
85 : 17-18; 127 : 23; 268 : 32-33; 269 : 10, 11.
15 : 21-22; 78 : 10.
7 : 8; 8 : 8; 11 : 4, 19; 12 : 6; 265 : 1; 266 : 8; 268 : 19.
7 : 1; 13 : 34; 74 : 4.
Passim.
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1

2

Stefanie met haar vogeltjes ; het blonde haar van Lili ; de ogen van Ina, die zo ‘moe
3
en voornaam’ kunnen staan ; Anton, ‘grofknuisterig de handen, die klompten op zijn
4
5
6
dikke knieën’ ; de geschoren bovenlip van Hugh ; diens ruwe manier van doen .
Vaker nog kan men beide werkingen waarnemen. Mama Ottilie heeft steeds iets
7
van een kind behouden ; de jaloezie voelt zij als ‘een stekel, een doorn, fysiek, in
8
9
10
vlees’ ; zij kan zijn als een ‘furie’ . Lot wordt getekend als een fatje ; hij wordt al
11
grijs aan de slapen, het leidmotief waarmee het boek eindigt ! Takma heeft een tic,
12
een trekken van het gezicht, alsof hij stemmen hoort . Ome Ottilie heeft
13
‘staafjesvingers’, de handen gehuld in mitaines ; zij ‘schetsen’ soms een hoekig
14
15
gebaar ; haar gezicht is ‘rimpelgecraqueleerd’ . In zinnelijke overpeinzing ‘troebelen’
16
de ogen van Anton ; als een kind komt hij, een zeventiger, bij zijn moeder op
17
18
bezoek . Takma ‘gloeit van binnen’, terwijl de dokter het steeds koud heeft . Het
19
stopwoord van Stefanie is: ‘dat is niet zoals het behoort!’ Ina beweert, dat zij nooit
20
over geld spreekt, dat is ‘le moindre de mes soucis’ . Harold, om
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de rij hier maar te sluiten, laat een gezicht zien vertrokken van pijn en smart .
Wanneer de herhaling zich over een gering aantal bladzijden uitstrekt, kan niet
meer van leidmotief gesproken worden. De werking van de herhaling is dan anders.
Zij bewerkt in de lezer een notie van een éven durende toestand, of van een
gewoonte. Zo geeft het op pag. 7 driemaal voorkomende ‘siste’ slechts weer, dat
mama Ottilie flink kwaad is en moeilijk van dit gevoel kan loskomen. Het woord wijst
niet boven zichzelf uit, de herhaling intensiveert slechts. Hetzelfde geldt voor de
woorden ‘versteend’ en ‘verstard’ op pag. 88, in verband met oma Ottilies ontzetting
bij het zien van de schim van Dercksz. Ook de zinsnede ‘in de zitkamer, onpersoonlijk
en ongezellig, suisde het gas’ (pag. 7) zou ik hierbij willen noemen. Zij komt,
enigszins gevarieerd, nog vijf keer voor, op pag. 8, 16, 17 (tweemaal) en 20, en
bewerkt aldus indringend de notie van leegte. Dat op pag. 251 nog geschreven
staat, dat Lots kamer de enige gezellige in huis is, maakt er geen leidmotief meer
van; ten eerste is de afstand tot de laatste vermelding te groot voor mijn gevoel,
231 bladzijden, en ten tweede is de variëring te sterk: aan de leegte in huis wordt
slechts indirect herinnerd.
De functie van een even durende toestand te suggereren heeft de herhaling ook
2
in de reeds behandelde kunst-greep ter handhaving van opeenvolgend verband .
Een gewoonte suggereert bijv. de herhaling van Lots woorden ‘Maar je hebt nog
een heel zacht velletje’, op pag. 7, 21 en 24.
Hiermee wil ik niet zeggen, dat in dergelijke zinnen het grondmotief niet tot uiting
zou kunnen komen. Met name in het laatste voorbeeld is dit zeker wel het geval. Ik
meen echter, dat dit uitsluitend gebeurt op grond van de betekenis der woorden,
en niet mede dank zij de herhaling.
Aan de andere kant is het feit dat zo bijzonder veel woorden en zinsneden worden
herhaald, de laatst behandelde meegerekend, van grote betekenis; de nauwkeurige
herhaling van woorden in het algemeen, als verschijnsel, is van belang. Het is een
van de voornaamste kenmerken van dit verhaal. Duidelijk blijkt dit bijv. in de
gesprekken der oudjes. Hun gedachten gaan langzaam, hun tijd gaat langzaam:

1
2

63 : 1; 65 : 20; 67 : 15; 92 : 11, 25; 93 : 8; 98 : 13; 165 : 7-8, 25; 171 : 17, 29; 193 : 24; 222
: 24, 26; 223 : 12; 224 : 26; 228 : 35-229 : 1; 249 : 16; 250 : 18.
Zie p. 85-88 van deze studie.
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(Takma:) ‘- Er is niemand: we kunnen rustig spreken....
(Ottilie:) - Neen, er is niemand....
- Dacht je, dat er iemand was?
- Neen, nu niet.... Soms....
- Soms?
- Soms.... je weet wel.... dan denk ik het.
- Er is niemand.
- Neen, er is niemand.
- Waarom ben je bang?
- Bang? Ben ik bang? Wat zal ik bang zijn? Ik ben te oud.... veel te oud
om meer.... bang te zijn.... Zelfs al staat hij daar.
- Ottilie!
- Chtt!
- Er is niemand....
- Neen....
- Heb je.... heb je hem de laatste tijd dan gezien?
- Neen...., Neen.... In maanden niet, misschien niet.... in jaren.... in jaren....
Maar lánge, lánge jaren.... heb ik hem gezien, heb ik hem gezien.... Jij
nooit?
- Neen.... (pag. 36-37)
Juist omdat de herhaling zoveel voorkomt, en dan nog wel naast een overvloed van
leidmotieven, gaat zij een bepalende factor worden in de beleving van het verhaal
door de lezer. Terwijl we eerst zagen, dat het gelezene vaak gezien wordt vanuit
het oogpunt van een der leidmotieven, kan nu gezegd worden, dat het verhaal in
zijn geheel in het teken komt te staan van de herhaling. Een notie dringt zich in de
lezer op, die ik misschien het best kan karakteriseren met ‘alweer, en nog eens, en
nog eens’. Juist dit voortdurende herhalen van allerlei woorden bewerkt, dat de
gebeurtenissen zich gaan voordoen als herhaalde gebeurtenissen. De zin van het
verhaal wordt aldus mede door de herhaling onthuld. In zijn waardering gaat de
lezer aan het ‘einmalige’ der gebeurtenissen voorbij en richt zich geheel op het
blijvende daarachter.
Tot hier toe heb ik, kan men zeggen, de herhaling in engere zin besproken. De
spiegeling, die nu behandeld zal worden, is dit verschijnsel in ruimere zin. Er is wel
herhaling, maar niet meer van tekst, alleen van inhoud. Dit kan op allerlei niveaus
van abstractheid gebeuren, al naar er momenten van de verhaalmotieven of van
de abstracte motieven herhaald worden.
Om bij de eerst genoemde te beginnen: Mama Ottilie heeft drie mannen gehad evenals haar moeder. Tot tweemaal toe voelt zij haar haat tegen Steyn zo sterk
opkomen, dat zij hem wel zou kunnen ver-
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moorden - zoals de oudste Ottilie haar man inderdaad heeft vermoord.
Steyns leven is mislukt - zoals dat van de beide oude mensen:
‘Wij blijven samen om niets. Om dingen die voorbij zijn. Om passie, die
voorbij is: één moment van dol, krankzinnig, blind zijn, van niet meer
weten, van alleen willen hébben.... Om dingen, die voorbij zijn, gooi ik
mijn leven weg, dag aan dag, twintig jaren lang.’ (pag. 77)
Het huwelijksleven van Steyn en Ottilie is in hoge mate een herhaling van de
mislukkingen in het leven van oma Ottilie:
‘Een wachtkamer scheen die salon; een wachtkamer, waar, na vele
dingen, die waren voorbijgegaan, twee mensen zaten te wachten.... zaten
te wachten .... Waarop? Op het langzame einde, op de eindelijke dood....’
(pag. 17)
Beide citaten zouden ook betrekking gehad kunnen hebben op de oudste Ottilie.
Terwijl de spiegeling hier het grondmotief direct oproept - het leidmotief
‘voorbijgaan’ komt in de tekst voor! - kan het ook zijn, dat zij een der figuren tekent
als exponent van het noodlot: Ina komt tweemaal Harold storen op momenten dat
2
het verleden hem wel zeer in zijn greep heeft .
Op weer andere wijze, en minder pregnant, is het element van spiegeling te vinden
in de sterke familiegelijkenissen. Daarop wordt bijzonder veel nadruk gelegd, zo
dikwijls dat de lezer niet alleen de figuren als een groep ziet die een duidelijke
eenheid vormt, maar hij ook ontdekt dat van generatie tot generatie de mens weinig
of niet verandert, dat het steeds dezelfde mensen zijn die met de problemen van
het leven worden geconfronteerd. Dit wordt nog in de hand gewerkt, doordat hier
3
van wel vijf generaties wordt verteld. Mama Ottilie lijkt op haar moeder en Takma ;
4
Therèse lijkt zeer sterk op oma Ottilie ; zij èn haar moeder hebben een buitenechtelijk
5
kind; Daan heeft veel weg van zijn vader, Dercksz , terwijl hij en Stefanie de Laders,
zijn stiefzuster, erg op elkaar zijn gaan lijken ten gevolge van hun ouderdom: zij
6
7
hebben iets weg van een vogel ; Lot heeft iets van zijn vader èn moeder , en met
zijn zuster Ottilie komt hij hierin overeen, dat zij, ieder in de eigen tak van kunst,
8
zich alleen tot het korte genre aangetrokken gevoelen ; Hugh is het evenbeeld van
9
10
Trevelley ; zelfs Lot en Elly lijken op elkaar . De drie echtgenoten van mama Ottilie
11
ten slotte zijn van hetzelfde type .
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Natuurlijk ligt aan deze gelijkheid der familieleden het dogma van het naturalisme
ten grondslag, dat de erfelijkheid één der belangrijkste bepalende factoren in het
leven is. En hiermee is de aanwezigheid van deze persoonsovereenkomsten in Van
Oude Mensen in zekere zin ook wel verklaard. Om een historische verklaring echter
is het in deze studie niet begonnen, van hoeveel belang de historische zienswijze
ook wezen mag en hoezeer zij ook voor een volledige beschrijving van Van Oude
Mensen onmisbaar is. Hier gaat het er om, dat de door het naturalisme bepaalde
herhaling van zekere familietrekken in het geheel van het verhaal een werking
uitoefent, die als spiegeling gewaardeerd kan worden.
Ten slotte noem ik de bezoeken die de familieleden bij elkaar afleggen. Zij zien
nooit eens vrienden of kennissen, uitgezonderd Dr. Roelofsz, altijd gaan ze bij elkaar
op bezoek. In het volgende hoofdstuk zal uiteengezet worden, dat hierdoor een
zekere ruimte geschapen wordt, waarbinnen de personen zich bewegen. Juist omdat
bij herhaling vermeld wordt, dat zij geen kennissen of vrienden bezitten, en omdat
bij iedere nieuwe visite de beperktheid der mogelijkheden de lezer telkens weer
voor de geest staat door de herinnering aan de vorige bezoeken, is ook de ruimte
1
van de familiekring voortdurend door spiegeling aanwezig .
De spiegeling op meer abstract niveau is eigenlijk al grotendeels aan de orde
geweest in hoofdstuk II bij de behandeling van het grondmotief. We benaderden
deze kwestie daar echter op andere wijze, vanuit de verhaalmotieven. Hetgeen we
daar als een feit constateerden, nl. doorwerking van het grondmotief in de abstracte
en de verhaalmotieven, herkennen we nu in zijn structurerende werking, als
spiegeling.
De oudste generatie spiegelt in de jongere, doordat het karakter van de kinderen
en kleinkinderen erfelijk bepaald is en zij bovendien de gevolgen van de moord
ondervinden: de misdaad wordt gestraft tot in het derde geslacht. Zo is het te
begrijpen, dat de beide zeer oude mensen meestal ook ‘tegenwoordig’ zijn, wanneer
zij niet persoonlijk in de scène optreden. Het is, zou men kunnen zeggen, voor het
noodlot om het even met welke familieleden het te doen heeft; met betrekking tot
de straf bestaat er geen generatieverschil:
(Oma Ottilie:) ‘- Zij (Lot en Elly, het derde geslacht) erven ons verleden.
Zij erven die Angst.... Zij erven onze zonde. Zij erven de straf voor wat
wij gedaan hebben.’ (pag. 40)

1

Zie p. 205-206 van deze studie.
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Zo gezien, is het tijdsverloop dus van geen belang meer. Deze alomtegenwoordigheid
nu van het noodlot, waarvoor tijdsverschillen onbelangrijk zijn, wordt aan de lezer
voelbaar gemaakt door de voortdurende spiegeling van de generaties, en vooral
van de oudste in de jongere.
Hier komt nog bij, dat tegenover Takma en Ottilie de anderen allen gelijk zijn.
Zelfs, ja vooral de zeventigjarigen worden herhaaldelijk (!) en met nadruk ‘kinderen’
1
genoemd . Ook dit doet de tijd zijn betekenis verliezen. Zij zijn allen kinderen,
weerloos tegen de doem van het leven, gepersonifieerd in de grootouders. Deze
gelijkheid valt des te meer op, omdat in het verhaal niet minder dan vijf generaties
voorkomen. Van de scène waarin Lili haar twee babytjes aan over-overgrootmoeder
toont, gaat dan ook een sterke werking uit op de overige familieverhoudingen; het
onderscheid tussen de tweede, derde en vierde generatie wordt er onbelangrijker
door. Aan de ene kant vertegenwoordigt de grootte van de familie natuurlijk wel een
enorme tijdsruimte, maar aan de andere kant wordt deze ruimte ook weer te niet
gedaan: allen staan op één lijn tegenover de eerste generatie, symbool van het
verleden waaruit het onheil nadert. Het optreden van vijf generaties doet een
tijdsperpectief ontstaan, dat tevens onmiddellijk weer wordt opgeheven en plaats
maakt voor de ‘diepte’ van een ongedifferentieerd tijdsverloop. Vooral ook aan deze
paradox ontspringt het besef van onbestemdheid en onaardsheid, dat het noodlot
bij de lezer opwekt.
In hoofdstuk II is ook reeds de spiegeling besproken van de verschillende
2
verhaalmotieven over en weer. Wij gebruikten de term multivalentie , daarmee
aanduidende dat ieder verhaalmotief uitdrukking is van alle abstracte motieven. We
3
kunnen daarom deze kwestie hier laten rusten. Ook de compositiemotieven
behoeven in dit verband geen bespreking meer.
Aparte vermelding verdient wel een geheel andere vorm van spiegeling. Hoewel
hij niet voldoet aan de karakteristiek van het verschijnsel, die ik in het begin van dit
hoofdstuk gaf, is het effect ervan toch zodanig, dat ik deze vorm hier kan bespreken.
Het betreft de spiegeling van het ene tijdsniveau in het andere, van de
voorgeschiedenis in het heden van het verhaal. Het verschil is hierin gelegen dat,
terwijl in de andere gevallen de spiegeling berust op min of meer onwillekeurige
vergelijkingen van verschillende passages uit de tekst, er in dit geval eigenlijk
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43 : 9-12; 45 : 17; 99 : 1-2; 230 : 10; 250 : 29.
Zie p. 39-40 en 55.
Zie p. 36-37 en 50.
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geen passage te vinden is, waarin de voorgeschiedenis wordt verteld .
Een werkelijke voorgeschiedenis treft men bijv. wel aan in Het Vijfde Zegel van
S. Vestdijk. Dit boek opent met een hoofdstuk getiteld ‘Valladolid, 24 Juni 1559’.
Als voorgeschiedenis is het met zuiver typografische middelen duidelijk van de rest
onderscheiden. Het begint met een pagina waarop alleen ‘Voorspel’ te lezen staat,
dan volgt een geheel witte bladzijde, vervolgens, op pagina 9, komen de titel van
het hoofdstuk en de voorgeschiedenis zelf aan de orde, en het eindigt weer met
een onbedrukte pagina. De aanduiding ‘Voorspel’ staat op één lijn met die van
‘Eerste deel’ en ‘Tweede deel’, op resp. pag. 28 en 221 van de eerste uitgave.
Tussen het voorspel en de eigenlijke geschiedenis ligt een tijdsruimte van 24 jaar.
In Van Oude Mensen is niets van dit alles te vinden. De voorgeschiedenis, het
verhaal van het 60 jaar geleden gepleegde misdrijf, is geheel in het eigenlijke verhaal
opgenomen. De lezer leert het verleden slechts kennen uit de herinneringen en de
2
gesprekken van de figuren . Met andere woorden, er is geen passage waarnaar de
lezer vergelijkend kan teruggrijpen, hij heeft alleen te maken met het resultaat van
de spiegeling. Men zou kunnen zeggen, dat het boek deze spiegeling al voor de
lezer heeft uitgevoerd. Het verleden is niet van het begin af aan aanwezig, het wordt
in de loop van het verhaal, dóór het verhaal, tot stand gebracht. Het bestaat niet op
zichzelf, maar dank zij het heden, en als heden. Het heden is de spiegel, waarin
het verleden leeft; de lezer kent niet anders dan deze spiegel, hij is voor zijn kennis
omtrent het verleden er geheel van afhankelijk. Het verleden leidt dus een indirect
bestaan, en als zodanig is het voortdurend aanwezig. Wel wordt het aanvankelijk
slechts in enkele details gekend en wordt deze kennis geleidelijk vollediger, maar
ongeveer al van het tweede hoofdstuk af, en zeker vanaf het derde, wordt het steeds
in zijn geheel aanwezig gevóéld.
Het is interessant om te zien, hoe zelfs reeds de eerste zinnen van het verhaal
dit verleden oproepen. In de vijfde zin wordt de reactie van mama Ottilie vermeld
op het roepen van de hond door Steyn. Terwijl van Steyn en Ottilie overigens nog
niets bekend is, doet deze reactie toch een hele geschiedenis vermoeden, een
verleden van grote spanningen tussen deze man en deze vrouw. Zoals ik het reeds
3
eerder uitdrukte: de lezer grijpt terug in de tijd ! Ook dit is al het verleden
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C.f. p. 121 van deze studie.
C.f. de behandeling van het leidmotief ‘weten’, p. 165-166.
Zie p. 24 van deze studie.
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van 60 jaar terug, het is de herhaling ervan in een bepaalde vorm.
Sterker nog leeft het verleden zijn spiegelbestaan in de scènes der beide oudjes.
Hun huidige doen en laten is een voortzetting van hun vroegere daden, die de lezer
dan ook uit hun gedragingen en gesprekken ervaart. Het geïntrigeerde zoeken van
Ina is ronddolen door datzelfde spiegelleven, zonder dat zij iets vindt dat houvast
biedt. Het scherpst leeft het verleden voort in de herinnering van Harold, die de lezer
dan ook het meeste materiaal levert tot kennis daaromtrent. Deze kennis is echter
niet geheel nieuw, in het gunstigste geval wordt bevestigd en gepreciseerd hetgeen
de lezer reeds lang ervaren heeft. Uit de chantage van de mantri ten slotte blijkt,
dat het verleden ook buiten de familie zijn bestaan nog steeds voortzet. Het verhaal
heeft deze laatste bevestiging echter niet nodig, ja het wil deze niet eens. Het gaat
alleen om de familie. De mantri treedt dan ook nergens in het verhaal op, de lezer
hoort slechts over hem uit de mond van Daan. Daarom ook heeft de
voorgeschiedenis zich niet in Den Haag afgespeeld, maar ver weg in Indië, zo ver
1
dat de afstand onwerkelijk wordt .
Zo lijdt het verleden inderdaad een spiegelbestaan, onwerkelijk, en toch aanwezig.
‘Indem eine Zeitstufe mitsamt ihren Einzelzeitpunkten sich immer wieder in den
andern wiederspiegelt, entsteht im Leser ein Gefühl losgelösten Darüberschwebens
und wird der singulare Charakter dieser Einzelzeitpunkte - nicht realiter aber wohl
2
erlebensmäszig - verwischt’, merkt H. Meyer op . Dit wordt door Van Oude Mensen
bevestigd. Al worden in de loop van het verhaal ook telkens meer feiten aan de
lezer bekend, dit draagt op zichzelf niet bij tot de verschrikkelijke realiteitswaarde
van het verleden. Niet de concreetheid van de misdaad wint daarbij, maar het gewicht
ervan, de doem. De diepte die de voortdurende tegenwoordigheid van het verleden
aan het heden verleent, wordt niet in jaren gemeten, maar in intensiteiten ervaren.
Uit hetgeen tot hier toe over leidmotief en spiegeling gezegd is, is al duidelijk
geworden, dat zij beide symboliek in de hand werken. Herhaling van zinsneden en
handelingsmomenten heeft tot gevolg, dat hun betekenis uitreikt boven de
geïsoleerde betekenis. Zo hebben we de opgestookte kachel van Anna, haar poes
en de kleur rood symbolische waarde zien krijgen, alle drie voorbeelden van
leidmotieven. Ook de uitdrukking van pijn en smart op het gezicht van Harold is een
leidmotief met symbolische waarde.

1
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Zie hoofdstuk V van deze studie.
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Al wordt deze pijn fysiek genoemd, nergens blijkt duidelijk waaraan Harold lijdt. Zijn
1
gelaat ziet ‘galgeel’ , maar er moet meer bij hem aan de hand zijn dan galziekte:
‘Nu kuchtte (sic) hij, hoestte hij en zijn borst deed hem pijn; zijn maag
deed hem pijn, door zijn verdorde benen schoten scheuten....’ (pag. 67)
(Harold:) ‘- Ik voel mij ook niet wel. Ik heb pijn....
(Mama Ottilie:) - Waar?
- Overal.... Hart, lever, het is alles in de war.’ (pag. 92)
Zijn lichamelijk lijden is de uiting van geestelijk lijden. Harold is de enige die, als
jongen, de moord heeft meegemaakt. Sindsdien heeft de herinnering eraan hem
gemarteld. Zijn pijn wordt dan ook bijna steeds vermeld in passages waarin op de
een of andere wijze tevens sprake is van die oude misdaad. In de eerste
persoonsbeschrijving wordt het verband al gesuggereerd:
‘(....) hij bleef die hij was, stil rustige man van zaken, lijdende van
gezondheid en zwijgend gebroken van ziel (....)’ (pag. 62)
Als de familie de dood van Roelofsz verneemt, daalt een stilte in de
benedenvoorkamer:
‘Onderwijl ging het Ding voorbij.... en het zag Harold aan, in zijn ogen,
bijna toegeknepen van pijn.’ (pag. 228-229)
En op het moment dat oma Ottilie sterft, valt Harold flauw.
Zo betekent Harolds pijn veel meer dan het woord op zichzelf inhoudt. Zij is een
waarneembaar teken voor de inwerking van het noodlot.
Het boek eindigt met het leidmotief, dat Lot heel grijs wordt aan de slapen. Deze
positie versterkt de symbolische waarde ervan zozeer, dat niet alleen Lots eigen
problematiek erin meeklinkt, maar het gehele grondmotief.
Ook door spiegeling kan symboliek in de hand worden gewerkt. Een goed
voorbeeld is de wijze waarop aanduidingen van de weersgesteldheid en de seizoenen
2
in de tekst zijn verwerkt. Er zijn er 48, sommige lang, de meeste kort . Hiervan zijn
naar mijn gevoel slechts 9 niet

1
2

93 : 8; 98 : 13.
Deel één : 12 : 20-21; 16 : 10; 17 : 25; 27 : 16; 31 : 27; 34 : 9; 35 : 17; 43 : 16; 44 : 11; 49 :
12; 55 : 9-10; 59 : 30-35; 68 : 13-14; 69 : 30-33; 70 : 13-14, 23-27; 72 : 2-3; 86 : 9-12; 98 :
25-26; 100 : 3, 11-13; 101 : 3-10; 102 : 1-4; 103 : 6; 124 : 3; 129 : 4-16; 135 : 33 - 136 : 2;
137 : 4-27; 138-140 passim; 141 : 34-142 : 8; 143 : 9-12. Deel twee : 145 : 1; 171 : 35; 193
: 3, 35; 214 : 10; 215 : 2, 13; 216 : 24; 218 : 24; 228 : 31-32; 232 : 1-3; 240 : 14; 248 : 27-28;
250 : 28; 263 : 21; 264 : 1; 265 : 33.
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meer dan inderdaad opmerkingen over het weer . De andere reiken alle min of meer
verder dan hun geïsoleerde betekenis. Dit is mogelijk geworden door twee vormen
van spiegeling, die tegelijk optreden. Ik zal uitgaan van die plaatsen, die de bedoelde
symboliek welhaast expliciet noemen.
In Harolds herinnering van de moord op Dercksz (pag. 68-72) vertegenwoordigen
de stortregen, de donder en de bliksem het ontketende noodlot. Bijv.:
‘Hij (Harold) is alleen in de pasanggrahan en hij heeft het vreeslijke Ding
gezien: eerst de werkelijke beweging ervan en toen het openbarend
gespooksel, in het licht van de bliksems, onder de dreiging van de
bergenbarstende donder.’ (pag. 71-72)
Vervolgens de in verhouding brede beschrijvingen van de natuur in Nice en Italië,
die tegenover de korte aanduidingen van het weer in het noorden bijna overdadig
aandoen. De laatste zin van deel één onthult de symboliek expliciet:
‘(....) met haar Noordelijke weemoedsziel voelde zij (Elly) het Zuiden en
het geluk.... en wat voorbijging zagen zij niet....’ (pag. 143; cursivering
van mij, B.)
Niet alleen zijn de zuidelijke streken het gebied waar het leven werkelijk en waar
geleefd kan worden, maar ook zijn zij van dit leven de uitbeelding, zij zijn het geluk.
De weersgesteldheden verkrijgen deze kwaliteit niet door zichzelf. Ook aan deze
verdieping van de betekenis ligt vergelijking ten grondslag en wel met de handeling,
die daar aan de orde is. Het feit dat de moord en het onweer samenvallen verleent
aan de laatste zijn karakter van onheilvoorspelling; het noodweer op zichzelf vertoont
het niet. En wat de zuidelijke natuur betreft, zijn Lots problematiek en innerlijke
ontwikkeling de belangrijke factor voor de totstandkoming van de symboliek. Het
verhaal zelf wil dit verband tussen natuur en geestelijke gesteldheid van de mensen
ook. De natuur wordt erin voorgesteld als iets dat op de mens invloed heeft. Blijkens
de verandering die in Lot en Elly optreedt ten gevolge van hun verblijf in Nice en
Italië, worden in die natuur kwaliteiten verondersteld die deze verandering mogelijk
maken, kwaliteiten dus van menselijk gewicht. Het opvallend eigene van die natuur
wordt dan door de lezer met dit belang geïdentificeerd, hetgeen weer spiegeling
betekent.

1

31 : 27; 34 : 9; 35 : 17; 44 : 11; 86 : 9-12; 100 : 3; 124 : 3; 216 : 24; 240 : 14.
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Van de weeromstuit wordt nu het weer in het koude, natte noorden uitbeelding van
die andere levenshouding, van de mislukking in het leven. Na de uitbundige
natuurbeschrijvingen aan het slot van deel één, begint deel twee, spelend in het
noorden, direct met:
‘Het was een koude wind en de sneeuwvlokken warrelden (....)’ (pag.
145)
Hier doet een spiegeling van andere orde zich gevoelen. De uitgebreidheid van de
beschrijving van de zuidelijke natuur zorgt voor genoegzaam gewicht om in de rest
van het verhaal en, met terugwerkende kracht, in de voorafgaande passages
voortdurende vergelijking tussen het zuiden en het noorden mogelijk te maken.
Dit wil niet zeggen, dat de ene spiegeling alleen voor de scènes in het zuiden en
in Harolds herinnering, de andere voor die in het noorden van belang is. Integendeel.
Van het begin af aan is de gesteldheid van het weer in overeenstemming met de
handeling in de aan de orde zijnde scène. De symbolische waarde die hiervan het
gevolg is, wordt dan nog vergroot door de vergelijking tussen de windstreken.
‘Elly, die morgen, zong, terwijl de wind vroege herfstbladeren goudzonnig
langs de ramen joeg.’ (pag. 27)
‘Geen woord tussen hen (mama Ottilie en Steyn) werd gesproken; de
thee werd gedronken, het blad weggenomen en Jack droomde steunend;
de wind huilde.’ (pag. 17)
Regen en (storm-)wind zijn de voornaamste kenmerken van het weer, ongetwijfeld
in verband met het symbolische onweer in de onheilsnacht 60 jaar geleden.
‘Ze zaten zo, zonder woorden, de drie heel oude mensen. Buiten donkerde
het en een gure wind, die herfstte, joeg de bladeren, de eerste, door de
tuinen van de Sofialaan.’ (pag. 100)
‘Maar de broers raadpleegden Steyn, wat of hij dacht; dokter Roelofsz'
dood aan mama te zeggen of te verzwijgen....? Er was een stilte van
nadenken; buiten stortregende het eensklaps, een griezelige regen; de
wind woei, de wolken donkerden (....)’ (pag. 228)
Als Takma gestorven is, is het winter; sneeuw is het symbool van de dood:
‘Door het grote huis beneden dommelde een stille, witte rust: buiten
sneeuwde het dichter.’ (pag. 193)
En bij het sterven van oma Ottilie:
‘Buiten weende de dooi aan de ramen.’ (pag. 248)
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Dit laatste voorbeeld misschien uitgezonderd, is de symboliek in Van Oude Mensen
nergens gewild, nergens opdringerig. Nooit zal de verteller de lezer erop attent
maken, dat sommige opmerkingen of passages symbolische waarde hebben. De
tekst zelf suggereert, door middel van herhaling en spiegeling, en dan nog wel
zodanig, dat een vastomlijnde betekenis van de symboliek niet te geven is. De lezer
beseft wel, dat de poes van Anna, de pijn van Harold, de kleur rood, het regenachtige
weer iets representeren, maar wat hij zich daarbij precies moet voorstellen, wordt
hem niet meegedeeld. Hij blijft in zekere mate vrij in zijn interpretatie, zo hij al tot
een bepaalde uitleg komt. Ieder symbool geeft hem ‘au moyen d'images l'impression
1
d'idées’ . Thibaudet legt er in dit verband de nadruk op, dat ‘il y a cette collaboration
de l'auteur et du spectateur ou du lecteur, qui est la marque nécessaire de tout art
suprême, et où les parts ne pourraient se faire par une distribution artificielle de
2
concepts clairs’ . Hoe scherp de gebeurtenissen in Van Oude Mensen ook
beschreven en verteld worden, het zijn nooit ‘des concepts clairs’ voor symboliek.
En hoewel men de toepassing van het leidmotief zeker een ‘distribution artificielle’
mag noemen, wordt toch in hoge mate de medewerking van de lezer gevraagd en
een beroep gedaan op zijn gevoeligheid voor literaire teksten, opdat dit procédé
zijn uitwerking niet zal missen.
‘Wanneer in de derde acte een geweer moet afgaan, dan toone men in de eerste
3
acte een geweer’, heeft Tsjechow gezegd , aldus het belang van de voorbereiding
in het licht stellende. Zoals ik reeds schreef, bewerkt de voorbereiding dat de wereld
van het verhaal een afgerond geheel gaat vormen, een beslotenheid in deze zin,
dat het ‘vertelmateriaal’ aan het begin a.h.w. hetzelfde is als aan het eind. Dit maakt
de opgeroepen wereld voor de lezer vertrouwd. Het is een even duurzame wereld
als de zijne, omdat nieuwe situaties daarin ontstaan door inderdaad reeds bestaande
en dus bekende oorzaken.
Behalve dat de voorbereiding de wereld van het verhaal verrijkt met een ‘dimensie
van vertrouwheid’, wijst zij ook op het grondmotief, wanneer de herhaling juist die
personen en handelingen betreft, welke van belang zijn voor de verwerkelijking van
de zin van het verhaal. In Van Oude Mensen kan men dit duidelijk waarnemen.
1. Als Takma sterft, is hij juist bezig enige brieven te verscheuren,

1
2
3

A. Thibaudet, Réflexions sur le Roman, Paris 1938, p. 30.
A. Thibaudet: o.c. p. 34.
Geciteerd uit: S. Vestdijk, Over de Compositie van den Roman, De Gids, 1941, p. 210.
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die oma Ottilie hem 60 jaar geleden heeft geschreven. Dit wordt voorbereid in
hoofdstuk II, waar Elly hem bij deze bezigheid komt storen.
Tante Adèle, en door haar ook Steyn, komen tot de ontdekking van de moord,
doordat tante niet kan nalaten het bureau waaraan Takma overleden is op te
ruimen. Deze opruimlust vindt men reeds op pag. 28 vermeld, en nog eens op
pag. 197, vlak voor de bedoelde scène.
Het komt tussen Steyn en mama Ottilie tot een definitieve breuk, omdat Ottilie
uit Engeland terug is gekomen met Hugh, aan wie zij voortdurend geld geeft.
Deze Hugh, en dit toestoppen van geld, is zorgvuldig voorbereid, op pag. 13,
74-77, 80 en 89-90.
Daan brengt uit Indië het bericht mee, dat er chantage op hem wordt gepleegd
vanwege de moordgeschiedenis, waardoor de ontknoping in hoge mate wordt
verhaast. Deze overkomst komt voor de lezer niet onverwacht: pag. 61, 63 en
99 bereiden pag. 154 voor.
Met de figuur van Ottilie jr., in hoofdstuk XV, is de lezer al vertrouwd door enkele
passages op pag. 10, 12, 14, 53 en 59.
Therèse treedt tweemaal in het boek op. Op pag. 13, 39, 52, 58-59 en 62 heeft
de lezer haar al enigszins leren kennen, voordat zij in hoofdstuk XIII ten tonele
verschijnt. Haar overkomst naar Den Haag, pag. 240, wordt op pag. 219
voorbereid, terwijl zij door opmerkingen op pag. 145 intussen niet geheel uit
de aandacht is geweken.
Oma Ottilie voorvoelt, dat zij deze winter sterven zal (pag. 37). Haar dood komt,
o.a. hierdoor, niet onverwacht. Aangezien zij dit voorgevoel uit in antwoord op
Takma's opmerking ‘Je wordt honderd!’, begeleidt deze notie de uitroep telkens
als hij, als leidmotief, weer wordt gebezigd.
Ook de scheiding tussen Lot en Elly, die op pag. 211 eigenlijk al een feit is,
maar in hoofdstuk XIII van deel twee pas werkelijk is voltrokken, wordt behoorlijk
voorbereid. Op pag. 59-60 en 136-137 is de kiem reeds aanwezig.
Wanneer de rol die Roelofsz in het drama heeft gespeeld op pag. 102 expliciet
wordt vermeld, is deze door Lot al min of meer voorvoeld (pag. 98).
De psychische crisis die Lot in hoofdstuk XIII van deel twee aan het ziekbed
kluistert, ten slotte, kan de lezer gemakkelijk aanvaarden vanwege de ernstige
aanval van angst, beschreven op pag. 83-85.

Dit overzichtje van voorbereidingen staat enige interessante conclusies toe. Alle
dienen zij hoogtepunten van het verhaal: de dood van Takma (1 en 2), de breuk
tussen Ottilie en Steyn (3), het openbaar worden van de moord (4), het bezoek aan
Ottilie jr. (5), het sterven van oma Ottilie (6 en 7), de scheiding tussen Lot en Elly
(8), bekend-
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wording van de moord aan de lezer (9), Lots reactie op de dood van oma Ottilie en
het vertrek van Elly (10). Er is zelfs meer. Deze hoogtepunten zijn tevens
merktekenen voor eindpunten in het verhaal. Met betrekking tot de dood van Takma
en oma Ottilie is dit zonder meer duidelijk (1, 2, 6 en 7). De openbaarwording van
de moord kan - binnen de belangensfeer van de personen uit het verhaal - na het
bericht over de chantage, dat Daan meebrengt, niet verder voortschrijden; voor de
lezer betekent het aandeel van Roelofsz een laatste precisering (4, 9). Het eerste
verhaalmotief is in de door Hugh bewerkte breuk tussen Ottilie en Steyn tot een
1
einde gekomen (3), en het tweede motief in hoofdstuk XIII (8, 10) . De geschiedenis
van Ottilie jr. ten slotte wordt niet verder voortgezet, omdat het een compositiemotief
betreft 5).
Zo gezien geldt dus, dat de voorbereiding ‘het verdwijnen van den roman “uit den
2
tijd”’ , soepel laat verlopen. Deze vorm van herhaling bereidt het einde van het
verhaal voor, terwijl hij juist voornamelijk aan het begin wordt aangetroffen. Wèl
mag men dus, wat de vorm van het verhaal betreft, spreken van een afgerond
geheel! Naast haar psychologische betekenis, de aanvaarding van de opgeroepen
wereld door de lezer, is de voorbereiding dus ook van belang voor de architectuur
van het verhaal. Het is wel opmerkenswaardig, dat in Van Oude Mensen deze twee
zo verschillende resultaten worden bereikt door hetzelfde artistieke middel. De
eenheid van vorm en inhoud komt op deze wijze nog eens in het licht te staan.
Dit kan ook aldus worden geformuleerd: De wijze waarop het verhaal door middel
van voorbereidingen is opgebouwd, maakt dat de vreemde wereld van noodlot en
doem, ook op hoogtepunten van de crisis, voor de lezer aanvaardbaar, zo niet
vertrouwd is geworden. Zo gezien reikt ook deze herhaling ver boven de geïsoleerde
betekenis van de zinsneden uit.
3
Het onderzoek dat E. Gerlötei aan Die Vorausdeutung in der Dichtung heeft
gewijd, raakt deze beschouwingen op verscheidene punten, zonder dat zijn begrip
‘Vorausdeutung’ geheel hetzelfde te noemen is als hetgeen hier onder voorbereiding
wordt verstaan. ‘Die Vorausdeutung führt in den tiefen Kern des schöpferischen und
nachdichtenden Erlbenisses der Tragik, indem sie den Gesamtgehalt und Charakter
der Dichtung betont und diese auch formell zu einer Vereinheitlichung

1
2
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Het laatste hoofdstuk is immers eigenlijk een naspel, het sluitstuk van alle verhaalmotieven
te zamen.
S. Vestdijk, o.c. p. 215.
Helicon II, p. 53-73.
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drängt, sofern sie stets neue, nahe oder weitab nacheinander erfolgende, doch
gleichsam als Glieder einer selben Schicht erlebte Phasen nebeneinander und
unmittelbar auf die fernen bevorstehenden bedeutungsvollen Phasen und auf den
Schlusz bezieht, so dasz eine besondere, in rasendem Hinfluge begriffene, tiefer
als die sonstige rührende Schicht aus den gleichgerichteten, einander fernstehenden,
Tragik bedeutenden Punkten der Vorausdeutungen entsteht, welche die
Weltanschauung der Dichtung selbstsprechend am schärfsten hervorholt, da sie
die letzten abschlieszenden Ereignisse samt ihrer, die vorhergehende Totalität
befassenden, belebten, eigenartig erscheinenden Sinndeutung offen und unmittelbar
an neuen und neuen Punkten wiederholt zum Erlebnis zwingend in voraus betont
1
und verkündet’ .
Uit de door mij schuingedrukte zinsneden van dit citaat blijkt, dat Gerlötei een
bepaald soort van voorbereidingen op het oog heeft, voorbereidingen nl. die zich
als zodanig zo duidelijk doen kennen, dat de de lezer ze bewust op het einde van
het verhaal en op elkaar betrekt. In Van Oude Mensen zou men dit alleen kunnen
zeggen van no. 7 uit het overzicht, de voorbereiding van de dood van oma Ottilie
door haar voorvoelen van het einde, en misschien ook van de eerste, het verscheuren
van brieven door Takma als voorbereiding van diens sterven. Het laatste geval is
daarom onzeker, omdat Takma's dood in de voorbereiding als van terzijde wordt
benaderd. Als de lezer kennis neemt van het verscheuren van brieven, kan hij dit,
hoeveel nadruk het ook verkrijgt doordat hoofdstuk II ermee eindigt, waarschijnlijk
niet bewust met het einde in verband denken; eerder verwacht hij onmiddellijke
opheldering. De andere voorbereidingen zijn dermate onopvallend in het verhaal
geweven, dat zij geen van alle uit het verloop van het verhaal naar voren springen
als feiten van bijzonder belang voor het slot van de respectieve motieflijnen. Niettemin
vervullen zij deze functie, maar achteraf, als de lezer zich de structuur van het
verhaal bewust kan maken omdat hij het gehele verhaal kent. Men zou kunnen
zeggen, dat de ‘Vorausdeutung’ voor de normale lezer dezelfde betekenis heeft als
de voorbereiding voor de ideale lezer.
De vooruitwijzingen die, met enige terugwijzingen, in tabel VI, op pag. 110, worden
genoemd, zijn van een andere soort. Zij staan aan het einde van een hoofdstuk en
kondigen de handeling uit het begin van het volgende hoofdstuk aan. Hun reikwijdte
is dus aanzienlijk geringer. Wanneer ze inderdaad de laatste zin vormen, verkrijgen
ze zelfs een grote nadruk, zodat ze opvallen. Deze formele verschillen

1

p. 67.
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gaan met een functioneel verschil gepaard. Ze dienen uitsluitend de voortzetting
van het verhaal, ze maken een snelle overgang van het ene hoofdstuk op het andere
mogelijk. Vanwege deze zo geheel andere functie worden ze hier slechts terloops
genoemd.
Aldus wordt het voortglijden van de tijd, dat in de verhaalmotieven wordt uitgebeeld
als een onontkoombaar, constant levensprobleem van de mens, door leidmotief,
spiegeling en voorbereiding ook voor de lezer direct ervaarbaar gemaakt. De
betekenis die dit probleem voor de figuren uit het verhaal heeft, is door de herhaling
van noties en situaties, die het leven van deze mensen tekenen en bepalen, ook
voor de lezer voortdurend tegenwoordig. Deze voortdurende tegenwoordigheid,
deze homogeniteit van sfeer verleent het verhaal in hoge mate eenheid. Het is een
ander aspect van de eenheidscheppende werking van het grondmotief.
Het zou mij niet verwonderen, wanneer zou blijken dat dit ‘nunc stans’ op de een
of andere wijze in de meeste verhalen te vinden zou zijn. Dat behoeft niet in dezelfde
mate zo te zijn als in Der Zauberberg en Van Oude Mensen. Veel hangt af van de
wijze waarop zich een grondmotief in die verhalen doet kennen. Aanwezigheid van
een grondmotief zal wel voorwaarde zijn. Daarnaast zullen de mate waarin en de
wijze waarop de herhaling is toegepast bepalen, of de diepte die het verhaal door
het grondmotief bezit zich beperkt tot het levensgebied van de figuren, dan wel
tevens een realiteit is voor de lezer. Mate èn wijze van herhalen bepalen immers
de efficiëntie van de artistieke middelen, die in dit hoofdstuk zijn besproken.
Dat het ‘nunc stans’ in Van Oude Mensen, paradoxaal genoeg, de voortdurende
tegenwoordigheid van juist het héénglijden van de tijd inhoudt, werpt een nieuwe
licht op de schijnbare tegenstelling tussen het tweede gedeelte van de titel, ‘De
dingen die voorbij gaan’, en de overpeinzingen van Lot uit het laatste hoofdstuk.
Aan de ene kant gaan de dingen inderdaad voorbij, is ‘het Ding’, bij het overlijden
van oma Ottilie, ook inderdaad tot het verleden gaan behoren, bestaat de onenigheid
tussen Ottilie en Steyn niet meer en is er een oplossing gevonden voor de
moeilijkheden die tussen Lot en Elly zijn gerezen. Maar aan de andere kant blijven
alle familieleden met hun probleem worstelen zolang hun het leven gegeven zal
zijn, en dat is langer dan het verhaal duurt. Ons onderzoek laat zien, hoezeer deze
tegenstelling vorm heeft gekregen in het verhaal. Van Oude Mensen toont zelf aan,
dat deze tegendelen in enen gegeven kunnen zijn.
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V Ruimte
In de voorgaande hoofdstukken heeft het onderzoek enkele malen ertoe geleid, dat
het aan de orde zijnde structuuraspect ook de behandeling van een ander aspect
vergde. Soms was het mogelijk, ter wille van de overzichtelijkheid aan deze eis van
de stof niet tegemoet te komen, een enkele keer echter werd er wel dieper op
ingegaan. Zo zijn in hoofdstuk III B enige beschouwingen gewijd aan de plaats van
handeling. Ongetwijfeld is hiermee een verhaalaspect van betekenis genoemd.
Iedere geschiedenis speelt zich af in een bepaalde wereld, is er zelfs zozeer mee
verbonden, dat die wereld als een deel van het verhaal beschouwd moet worden.
Zonder deze wereld is er immers geen verhaal.
Veelal gebruikt men in dit verband de term ‘ruimte’. Ik geloof, dat voorzichtigheid
hier geboden is. De term kan bedrieglijk veel vertegenwoordigen, vanaf de beperkte
ruimte van één vertrek, tot dè wijde geestesruimte van een wijsgeer of de mythische
ruimte van een godenleer toe. Het woord dreigt dan ook door een teveel aan
betekenissen zijn zin, althans zijn bruikbaarheid te verliezen. We zullen behoedzaam
te werk moeten gaan, om de hanteerbaarheid ervan te bewaren.
Aan de plaats van handeling in Van Oude Mensen zou ik twee aspecten willen
onderscheiden. Daar is ten eerste de plaats in zuiver topografisch opzicht. Het is
de plek, in allerlei gradaties van grootte, waar de figuren uit het verhaal leven. Zij
wordt aangegeven met geografische aanduidingen, maten en getallen. Onder deze
1
aanduidingen zijn zowel steden en landen, als huizen en kamers begrepen . De
lezer vat de topografische gegevens op vanuit de algemene ervaring van zijn eigen
wereld. Op zichzelf constitueren zij zijn beleving van het verhaal echter niet, het zijn
gegevens van even weinig belang als de nauwkeurige tijdsafstanden. In het laatste
hoofdstuk zou het geen verschil hebben gemaakt, als Lot zich in Rome of Florence,
in plaats van in Napels had bevonden. De pensionkamer, waarin Daan en Floor ge-

1

‘Topografische plaats van handeling’ komt overeen met hetgeen Petsch ‘Lokal’ noemt. R.
Petsch, Wesen und Formen der Erzählkunst, p. 110-111.
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durende hun oponthoud in Den Haag logeren, zou zonder bezwaar vervangen
kunnen worden door bijv. een kamer in het huis van Stefanie. Dat de afstand tussen
twee woningen vijf minuten lopen is, in plaats van zeven, komt er niet op aan. Zelfs
wanneer van scène op scène de plaats van handeling gewijzigd wordt, is zij op
zichzelf, zoals in hoofdstuk III B reeds is gebleken, van ondergeschikt belang.
Toch is reeds vele malen, ook in deze studie, gewezen op de eenheidscheppende
werking die van de plaats van handeling kan uitgaan. Zo vestigt Grabo er de
aandacht op, dat het eerste gedeelte van Defoes Robinson Crusoe, dat van het
verblijf op het eenzame eiland vertelt, geslaagder is dan het tweede, waarin van
1
Robinsons zwerftochten nadien wordt verhaald . Een tweede voorbeeld levert
Couperus' Iskander, waarin de eenheid ten zeerste bewerkstelligd wordt door de
route die Alexander met zijn legers aflegt bij zijn verovering van Voor-Azië. We
hebben hier echter met een ander aspect te maken, dan de geografische situering.
Niet het feit op zichzelf dat Robinson Crusoe zich op een eiland bevindt is van
belang, maar dat hij niet van dit eiland kan wegkomen. En in Iskander wordt geen
eenheid bereikt doordat het verhaal in Voor-Azië speelt, maar door het streven van
Alexander Voor-Azië te veroveren. Met andere woorden: we ontmoeten hier de
plaats als het veld van relaties tussen een topografisch gegeven en de personen
2
van het verhaal .
De plaats van handeling is dus gekoppeld aan de personen, vindt in en door de
personen haar betekenis. Zoals reeds eerder is opgemerkt, de plaats is in hoge
mate de handeling. Doordat de personen op een of andere wijze bij die plaats belang
hebben, wordt zij een persoonlijk beleefde ruimte. Dit houdt in, dat deze ruimte zich
tegelijkertijd op twee manieren voordoet: als zichtbare wereld, en als belangensfeer.
De zichtbare wereld is de geconcretiseerde belangensfeer, de belangensfeer is de
zin die de wereld van het verhaal bezit.
De ruimte wordt dan ook door de lezer slechts gekend en beleefd yoorzover er
een relatie bestaat tot de personen. Een objectieve, in-
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ventariserende beschrijving, ongeveer zoals aan het begin van een toneelstuk
voorkomt, laat hem koud. Wordt bijv. ondermeer verteld, dat in de hoek van een
kamer een eikenhouten kast staat, dan is de lezer dit gegeven bij het verderlezen
onmiddellijk weer vergeten; de kast is niet meer dan een topografisch gegeven. Wil
een der personen, enige pagina's verder, iets belangrijks uit die kast halen, dan
doet het meubel zich in zijn beleving van de tekst als een nieuw en onbekend
gegeven voor. Tegelijk echter is het daarmee voor hem in de ruimte van het verhaal
opgenomen, juist omdat het deel is gaan uitmaken van de belangensfeer. Bij een
volgend ‘optreden’ van de kast zal hij zich de aanwezigheid ervan wel herinneren.
Dit wil niet zeggen, dat de ruimte noodzakelijk vanuit de personen gezien moet
worden. De verteller kan wel degelijk zelf de ruimte in het verhaal opnemen, maar
alleen door er een beschrijving van te geven in haar relatie tot de personen. Ook
de lezer kan degeen zijn in wiens belang de ruimte ontstaat; hij wordt dan door de
verteller aangesproken en in het verhaal betrokken. Of beter nog: de verteller creëert
een lezer, door hem aan te spreken. Dit is zijn eerste verhaalfiguur, met wie de
inderdaad lezende lezer zich gemakkelijk kan vereenzelvigen.
Van beide werkwijzen is de beschrijving van het pension van madame Vauquer
in Balzacs Le Père Goriot een beroemd voorbeeld. De verteller gaat er aanvankelijk
toe over een relatie met de lezer te bewerkstelligen:
‘Ah! sachez-le, ce drame n'est ni une fiction ni un roman. All is true, il est
si véritable que chacun peut en reconnaître les éléments chez soi, dans
son coeur peut-être.’
Nu kan een beschrijving van het pension volgen, die zeker de nodige aandacht
verkrijgt. Een enkel ertussendoor gevoegd ‘vous’ komt hieraan steun verlenen:
‘Vous y verriez un baromètre à capucin (....)’
De relatie met de bewoners van het pension wordt in deze eerste pagina's ook al
enigszins aangebracht:
‘Depuis quarante ans, cette peinture excite les plaisanteries des jeunes
pensionnaires, qui se croient supérieurs à leur position en se moquant
du dîner auquel le misère les condamne.’
Op pag. 10 volgt dan de beschrijving van de bewoners zelf, met voortdurende
aandacht voor hun relatie met het pension. Zo wordt zelfs van madame Vauquer
gezegd:
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‘(....) enfin toute sa personne explique la pension, comme la pension
1
implique sa personne.’
Vanwege de grote lengte der beschrijving hebben deze kunst-grepen wel niet als
resultaat, dat het gehele interieur de lezer nu precies voor ogen blijft staan, maar
toch wel dat hij de details gemakkelijk zal herkennen, als ze weer in de tekst
verschijnen, waarbij de totale sfeer uit de eerste beschrijving mede in de herinnering
zal opkomen.
De vraag is nu: hoe komt het dat de op personen betrokken plaats van handeling
wel, maar de op zichzelf beschouwde plaats niet gemakkelijk herkend wordt? Op
grond van introspectie meen ik de volgende verklaring te kunnen geven. Wij zien
onze omgeving nooit anders dan vanuit een persoon, voornamelijk vanuit ons zelf.
Dit ‘zien’ is geen belangeloos observeren, maar een betrokken-zijn op onze
omgeving. De ruimte is slechts zinvol, zij ‘bestaat’ slechts voor ons, in zoverre wij
er persoonlijk bij zijn, in zijn. Dit gevoel voor afstand, voor persoonlijk betekenisvolle
afstand, stoelt, naar het mij voorkomt, op ‘das Gefühl dafür, wie man seinen Raum
2
ringsum prall und genau ausfüllt’ . Het is de ervaring dat het eigen lichaam een
zekere ruimte inneemt. Op grond daarvan wordt de verdere ruimte, de directe
omgeving inderdaad, als door ons bewoonde ruimte waargenomen en beleefd.
Deze wijze van waarnemen veronderstellen wij ook bij anderen, een veronderstelling
die de basis is van ons contact met hen, wanneer de ruimte waarin wij met hen
samen zijn voorwerp van onze aandacht is.
Dit nu geldt ook voor ons samenzijn met verhaalfiguren, alleen is het contact dan
eenzijdig gericht. Wij veronderstellen bij hen, omdat zij zich als personen aandienen,
dezelfde wijze van waarnemen als die wij kennen. Alles wat zij zien, tasten, meten,
schatten, horen, naderen, is ipso facto voor ons een deel van een betekenisvolle
ruimte. Het contact met hen is gelegen in onze bereidheid als lezer om hen te leren
kennen. Wij nemen hen waar als figuren die zich bewegen door een ruimte die
dáárom betekenis voor hen heeft, voor hen en dus ook voor ons. Ook voor ons,
d.w.z. ook wij raken bij die ruimte betrokken, via de figuren. Maar als de ruimte aldus
betekenis voor ons heeft gekregen, zullen wij de details waaruit zij is opgebouwd
ons gemakkelijker blijven herinneren.
Anders is dit bij een beschrijving van een plaats van handeling, die ons niet met
betrekking tot de personen gegeven wordt, maar objectief,
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door de verteller wordt ‘uiteengezet’. Op geen enkele wijze kunnen wij daarbij
betrokken raken. Wat zouden wij daar te maken hebben? Die plaats bestaat voor
niemand, en heeft dus ook voor ons geen betekenis. Het enige dat de verteller kan
doen, als hij zijn verhaalfiguren nog enige tijd in petto wil houden en ons toch bij
zijn ruimte wil betrekken, is zichzelf sprekende in te voeren, of zich een ‘lezer’ te
creeren. Maar dan voert hij toch een personage ten tonele, met wie wij op de
beschreven wijze in contact kunnen treden. Het zal afhangen van de mate waarin
dit personage vorm verkrijgt, of het contact voldoende vruchten afwerpt.
Omdat de door middel van de personen opgeroepen ruimte zich tegelijkertijd
voordoet als zichtbare wereld en als belangensfeer, zijn er ook twee momenten in
de opbouw van de ruimte te onderscheiden: de concretisering en de zingeving. Aan
de term ‘concretisering’ geef ik de voorkeur boven bijv. ‘oproepen van een
drie-dimensionale ruimte’. Ik ben er nl. niet zeker van, of in dit verband van drie
dimensies gesproken kan worden. Het komt mij voor, dat de ruimte van een verhaal
door de lezer niet gezien wordt omdat zij drie-dimensionaal is, maar omdat zij als
zodanig door hem wordt geïnterpreteerd, en wel op grond van zijn dagelijkse ervaring
met de hem omringende werkelijkheid. ‘Concretisering’ duidt hier aan, dat de ruimte,
hoe ook begrepen, zichtbaarder wordt.
Deze twee momenten veronderstellen elkaar. Bij concretisering van de ruimte is
er steeds, hoe vaag misschien ook, een belangensfeer die zichtbaar wordt gemaakt;
bij zingeving is altijd sprake van een wereld die zin krijgt. In sommige gedeelten van
het verhaal kan het ene moment meer nadruk krijgen dan het andere. Geen van
beide is echter, bij een ruimtewerking zoals hier wordt bedoeld, ooit geheel afwezig.
In het vervolg zullen we, al naar het opzicht waaronder we de ruimte beschouwen,
spreken van respectievelijk speelruimte en belangenruimte.
Bij het begin van het verhaal, als het ware vlak vóór de eerste zin van het boek, is
de ruimte nog geheel afwezig. Zij moet bij het lezen van de tekst ontstaan. De tekst
levert hiervoor al het materiaal, de lezer doet niets anders dan de beweging van de
tekst volgen.
Dit is dus anders dan bij de tijd. Voor de beleving van de tijdstroom van het verhaal
is de tijdzin van de lezer, zoals gebleken is, mede constituent. Reeds als men zich
aan een verhaal zet, bij het creëren dus van de leessituatie, begint de tijdstroom
van verhaal en lezer. Het terhandnemen van het boek, het omslaan van de eerste
pagina's, het
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lezen van de titel, de verwachting van hetgeen komen gaat, dit alles betekent dat
1
de lezer is begonnen, dat het verhaal begint . De tijd is dan nog een vrijwel lege tijd,
maar krijgt onmiddellijk daarop gestalte door de inhoud van de tekst. Over en weer
bepalen dan tekstinhoud, tekstvorm en tijdzin de stroom van tijd van het verhaal.
Het verhaal doet onder het lezen in de persoon van de lezer de lezer ontstaan.
De lezer is zowel een aspect van het verhaal als van de persoon van de lezer. Hij
2
is de persoon van de lezer voor zover deze het verhaal beleeft . De tijdzin van de
lezer en van de persoon van de lezer zijn dezelfde. Voor beiden stroomt de tijd in
het alsdan bestaande tempo voort. Beiden hebben deel aan de stroom van de tijd,
de lezer door de volgorde van de aangeboden feiten, de persoon van de lezer door
de opeenvolging der zinnen. In het opzicht van de tijd zijn lezer en persoon van de
lezer één, door het samenvallen van de volgorde der aangeboden feiten en de
opeenvolging der zinnen.
In het opzicht van de ruimte echter zijn zij niet één. Het contact dat de persoon
van de lezer met het boek heeft in zìjn ruimte, zo als hij daar zit te lezen met het
boek vóór zich, is noch voor de lezer, noch voor het verhaal van belang. Het contact
echter van de lezer met het verhaal is van bijzondere aard. De lezer ziet de handeling
zich voltrekken in een ruimte, die dank zij de personages uit het verhaal voor hem
bestaat. Wel is hij slechts toeschouwer, zichzelf gelijkblijvende toeschouwer. Toch
is hij, als zodanig, niet zonder betekenis. Hij is het punt van waaruit gezien wordt.
Ten aanzien van de opgeroepen ruimte is hij het zichtpunt dat het zien mogelijk
maakt, het punt van waarneming en beleving ten opzichte waarvan de ruimte komt
te bestaan.
Komt te bestaan, inderdaad. Het verschil met de ruimte van een toneelwerk is
opvallend. Voor de toeschouwer van een toneelstuk is de speelruimte van het begin
af aanwezig. Deze ruimte wordt bij de opvoering benut. De personen worden over
de speelruimte verdeeld en zo opgesteld dat hun betekenis, en de betekenis van
het gespeelde verhaal in het algemeen, zo helder mogelijk blijkt. De speelruimte
van het vertelde verhaal echter is er niet van het begin af aan. Het is hier juist
andersom als bij het toneel: door het optreden van de personen ontstaat de
speelruimte! De personen creëren haar, juist doordat zij tegenover elkaar worden
gesteld. En niet alleen staan zij tegenover elkaar, maar ook in allerlei situaties ten
opzichte van elkaar. Zij doen door hun optreden een netwerk van relaties ontstaan,
waarvan de strengen zijn
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gewonden uit ruimtelijke en belangen-relaties beide. Ieder tegenover elkaar gesteld
zijn der personen is mede een ik-jij-verhouding, een zich gesteld weten. En iedere
belangenrelatie houdt een besef van ruimtelijke afstand in. Zo wordt voor de
toeschouwer van het vertelde verhaal een ruimte opgeroepen door het optreden
van de personen gedurende de voortgang van het verhaal.
Dit is duidelijk te zien aan het begin van Van Oude Mensen.
‘De diepe basstem van Steyn klonk in de vestibule.
- Kom Jack, kom hond, kom je mee met de baas! Kom je mee!?
De blijde blaf van de terrier galmde op, en néer over de trap stormde zijn
uitbundige vaart, als struikelde hij over zijn eigen poten.
- O, die stem van Steyn! siste mama Ottilie tussen haar tanden, en zij
sloeg driftig bladen om van haar boek.’ (pag.7)
De eerste ruimtewerking in dit citaat ontstaat niet zozeer door ‘in de vestibule’, als
wel door ‘klonk’. Dit woord geeft aan, dat Steyns woorden door iemand van een
andere plaats gehoord worden dan waar Steyn zich bevindt. Dit blijkt de huiskamer
te zijn, waar Ottilie zit te lezen. ‘Klonk’ schept aldus de afstand tussen Steyn en
Ottilie, schept speelruimte. Of het punt van waarneming bij haar, dan wel in haar
1
gezocht moet worden, doet hier niet ter zake . Van belang is alleen, dat van het
begin af de speelruimte tot stand komt doordat twee personen tegenover elkaar
worden geplaatst.
Deze werking zou niet zijn opgetreden, als de eerste zin bijv. was geweest: ‘Met
zijn diepe basstem riep Steyn in de vestibule (:)’. ‘Riep’ suggereert geen
gehoorsafstand, het stelt alleen het roepen vast. De vestibule zou dan als
plaatsaanduiding volkomen willekeurig zijn geweest, zou zelfs weggelaten kunnen
worden. Ook was dan het punt van waarneming en beleving onbepaald geweest,
ergens bij Steyn misschien, en zou bovendien een paar regels verder verspringen
naar Ottilie. Afstand, ruimtewerking, zou daardoor niet zijn ontstaan. Zoals de zin
nu luidt, is de vestibule als plaatsaanduiding in zoverre ook willekeurig, dat met een
andere plaatsbepaling even goed afstand zou zijn geschapen. In tweede instantie
is zij echter niet willekeurig: tussen Ottilie en Steyn is ruimte aangebracht (‘klonk’),
en daarmee ook tussen vestibule en huiskamer. Er is als het ware een begin van
een huis.
De zinsnede ‘en néer over de trap stormde zijn uitbundige vaart’ wordt hieraan
toegevoegd met hetzelfde effect. Ook dit naarbeneden-
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stormen van de hond wordt vanuit de huiskamer gehoord. Naast de met ‘als’ ingeleide
bijzin zorgen de uitzonderlijke woordschikking en het accent op ‘néer’ ervoor, dat
de lezer voelt dat het hier vooral gaat om de gehoorsindruk. Het komt mij echter
voor, dat dit effect niet zo duidelijk zou zijn geweest, d.w.z. van weinig belang voor
de ruimtewerking, zonder het voorafgaande ‘klonk’.
De zin waarin mama Ottilie voor het eerst wordt genoemd, doet naast de
speelruimte meteen de belangenruimte ontstaan. Er is in de eerste plaats bij Ottilie
een duidelijk besef van de afstand tot Steyn, zij weet dat zij hem in de vestibule
hoort. In de tweede plaats is zij vol ressentiment ten opzichte van hem. Het is
daardoor geen lege ruimte, maar een persoonlijk beleefde. Haar haatgevoelens
gaan naar hem uit.
Hierna wordt in zekere mate de ruimte van de huiskamer tot stand gebracht. Ook
dit gebeurt door een persoon, door Charles Pauws (Lot):
‘Charles Pauws zag haar rustig aan, met zijn glimlachje, zijn lach om
mama.’
De woorden ‘zag haar (rustig) aan’ doen de kleinere afstand ontstaan, die in de
gegeven omstandigheden een vertrek suggereert. Er staat niet: ‘Charles Pauws
bevond zich ook in de kamer’, wat vrijwel geen relatie tussen hem en zijn moeder
zou aangeven en ook geen ruimte zou oproepen, noch ‘Charles Paus zat bij haar’,
wat al iets meer ruimte zou betekenen, met het accent nog voornamelijk op de
speelruimte. Nee, hij ‘zag haar aan’, er is een relatie die tegelijk een korte afstand
suggereert en persoonlijk is. De woorden ‘rustig’ en ‘met zijn glimlachje, zijn lach
om mama’ accentueren dit persoonlijke nog. Zo zijn de twee personen tegenover
elkaar èn ten opzichte van elkaar getekend, is er een speel- en belangenruimte
ontstaan.
Nu ook is het zinvol, de eenmaal ontstane ruimte nader te karakteriseren:
‘Hij zat, vóor hij naar Elly zou gaan, na den eten bij zijn moeder en hij
dronk zijn kopje koffie. Steyn ging met Jack uit; de avondstilte effende
zich door het kleine huis, en in de zitkamer, onpersoonlijk en ongezellig,
suisde het gas.’
De aanduiding ‘bij zijn moeder’ heeft weinig ruimtewerking, maar zij verschijnt dan
ook nà het persoonlijke, sterker beeldende ‘zag haar aan’. Het huis blijkt ‘klein’ te
zijn, de kamer ‘onpersoonlijk en ongezellig’. Nu eerst kan de beschrijving effect
sorteren, want zij betreft een reeds opgeroepen ruimte. De lezer heeft die ruimte
zien ontstaan door het optreden der personen, de kenmerken van die ruimte heeft
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hij nu kunnen ‘plaatsen’, en daarom zal hij, wanneer ze weer in de tekst verschijnen,
1
die kenmerken zich ook herinneren .
Het valt op, dat deze beschrijving juist daar aanvangt, waar we het eerste
explicatieve verband constateerden. Door opeenvolgend zinsverband is de opbouw
2
van de ruimte geschied; hier is inderdaad gebouwd, de ruimte ontstáát .
Op deze beschrijvende passage volgt een dialoog tussen Lot en mama Ottilie.
De details van de speelruimte zijn hierbij niet meer in de beleving van de lezer
aanwezig. Toch gaat het besef van de speelruimte niet geheel verloren. De
3
afwisseling der clausen, door Wickart polarisering van de dialoog genoemd , houdt
het besef levend dat de sprekers zich tegenover elkaar bevinden. De dialoog
suggereert dus speelruimte, zij het nogal zwak, maar ook belangenruimte. Deze
wordt in de eerste plaats opgeroepen doordat de gesprekspartners zich tot elkaar
richten en aldus blijk geven elkaars aanwezigheid van belang te achten. In de tweede
plaats draagt tot het handhaven van een belangenruimte de inhoud van de dialoog
bij. Het gesprek gaat immers over Steyn en tekent de verhouding tussen hem, Lot
en Ottilie. Niet echter is de feitelijke inhoud van de gesproken woorden constituent,
maar het belang dat de sprekers bij de situatie in huis hebben en dat slechts uit hun
woorden blijkt. De lezer beleeft niet alleen de gedachtengang, maar ook, en daar
komt het hier op aan, de drijfveren tot het gesprek.
Op deze wijze wordt ook in de rest van het eerste hoofdstuk aan de ruimte verder
gebouwd. Hierover nog een paar opmerkingen.
Wanneer in het gesprek op pag. 10 Ottilie jr. genoemd wordt, veroorzaakt dit niet
een plotselinge uitbreiding van de ruimte in deze zin, dat Zuid-Frankrijk daarin
betrokken zou worden.
(Mama Ottilie:) ‘- Of ik zou anders.... Ottilie eens in Nice kunnen gaan
opzoeken.
- Neen mama! zei Lot, bijna driftig.’
Nice is hier niets meer dan een plaatsnaam die slechts een ogenblik de notie van
een grote afstand oproept. Deze notie is terstond weer verdwenen, plaatsmakend
voor datgene waar het hier om gaat: de gevoelsverhouding tot Ottilie jr. Deze
gevoelens worden echter niet
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in de zin van de ruimte geconcretiseerd. De dochter treedt zelf niet op, ze bestaat
alleen in het gesprek. Wanneer ze wel al eerder persoonlijk in het verhaal zou zijn
voorgekomen, in haar eigen omgeving te Nice, zou het een ander geval zijn geweest.
Dan zou door de herhaling een reeds eerder beleefde ruimte in de herinnering van
de lezer zijn teruggekeerd, zoals dat gebeurt met de ongezellige kamer van mama
Ottilie in haar indirecte monologue intérieur op pag. 19:
‘Daar zat ze, daar zat ze nu, een oude grijze vrouw, alleen, in de
ongezellige kamer, en alles was voorbijgegaan....’
Vermelding verdient voorts de wijze waarop de rest van het huis voor de lezer
ontstaat, o.a. in de volgende passage:
‘Nu ging zij naar boven, heel klein was het huisje; een kleine suite
beneden; een suite boven met kabinetje, die zij bewoonde met Lot, terwijl
Steyn zichzelve op de bovenverdieping had opgeschoten, zeker om niet
al te dicht bij zijn vrouw te zijn....’ (pag. 20)
De speelruimte ontstaat hier tegelijk dat Ottilie naar boven gaat. Hoewel de verteller
voortdurend aan het woord is, past de gedachtengang, het nagaan welke kamers
in het huis zijn, uitstekend bij de gemoedstoestand van Ottilie. Het voorgaande
gesprek met Lot ging immers in hoofdzaak over de vraag, of het huis wel groot
genoeg zou zijn om ook hem en Elly, na hun trouwen, te bergen. De verteller past
zich dus geheel bij de situatie in het verhaal aan. Het huis ontstaat als speel- en
1
belangenruimte van de hoofdbewoonster .
Het heeft geen zin op deze wijze de ruimtewerking door het gehele verhaal te
volgen. Ik zal mij tot de hoofdzaken en enige bijzonderheden beperken.
Er is nog één huis dat in Van Oude Mensen gestalte verkrijgt, dat van oma Ottilie.
Takma's woning komt weinig uit de verf, de huizen der andere familieleden
nauwelijks. De aanduidingen blijven beperkt tot ‘hij ging de trap op’, ‘hij opende de
deur’ e.d.
Het huis van oma Ottilie wordt vooral, en herhaaldelijk, getekend door middel van
de ‘bezoekverdeling’, die zo'n belangrijke rol in het leven van de familie speelt.
‘Haar kinderen - oudere mensen zij allen - kwamen allen geregeld, maar
vroegen aan Anna, de meid, steeds met de poes in haar rokken, wie er
boven was, bij mama. Was er al iemand van de familie, dan gingen zij
niet dadelijk de trap op, om moeder vooral niet te vermoeien door te groot
aantal en te veel stemmen. Dan ontving Anna hen in de
beneden-voorkamer, die zij 's winters
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stookte, en dikwijls presenteerde de meid een pruimpje op brandewijn.
Was de oude heer Takma pás aangekomen, dan liet Anna niet na dit te
zeggen; en de kinderen, de kleinkinderen, wachtten meer dan een kwartier
beneden, omdat zij wisten, dat mama, grootmama, gaarne een poos
alleen was met Takma, haar oude vriend. Was Takma er reeds enige tijd,
dan berekende Anna of zij al dadelijk boven kon laten.’ (pag. 42-43)
Het trappenhuis is voelbaar aanwezig in de volgende passage. Anton en Takma
bevinden zich boven bij oma Ottilie.
‘(....) En toen weer een bel klonk, zeide zij:
- Daar zullen de kinderen zijn....
Zij zwegen alle drie, luisterend; oude Takma hoorde duidelijk spreken in
de gang met Anna.
- Zij vragen, of het niet te druk zal zijn, zei Takma.
- Anton, wil je roepen om boven te laten, zei de oude mevrouw, en haar
stem klonk als een moederlijk bevel.
Anton Dercksz stond op, riep aan de deur:
- Kom maar boven; grootmama wacht je.
Lot en Elly kwamen en in hun binnenkomst was iets, als vreesden zij de
atmosfeer te breken rondom de oude vrouw (....)’ (pag. 45-46)
Ook in deze passage:
‘Hij (Lot) volgde Elly de trap op, terwijl de dokter nog beneden bleef,
pratende met oude Anna:
- Ja-ja-ja-ja, zo-zo-zo!
De uitroepen achtervolgden Lot in de rug.’ (pag. 98)
Door het gehele boek heen is deze werkwijze volgehouden. Steeds wordt de ruimte
opgeroepen door de contacten tussen de personen van het verhaal. Er zijn slechts
enkele uitzonderingen.
Na een uitvoerige beschrijving van oma Ottilie volgt die van haar kamer:
‘De kamer, netjes, eenvoudig, met wat portretten hier en daar in lijsten,
als enige versiering tussen gepolitoerde, zwartglimmige meubels; wijnrood
de canapé, de stoelen; en in de etagère wat glinstering van porcelein. De
portebrisée, dicht, gaf toegang tot de slaapkamer: niet meer dan deze
twee vertrekken bewoonde de oude vrouw; haar lichte maal gebruikte zij
in haar stoel.’ (pag. 35)
Niet veel van deze beschrijving blijft in de herinnering van de lezer achter, behalve
misschien de kleur wijnrood, een leidmotief immers, een nogal vaag, want vrij
algemeen beeld van de woningstijl van die tijd, en voorts de laatste zin. Daarin wordt
de verdeling in twee kamers dan ook in verband gebracht met de levenswijze van
oma Ottilie.
De trappen naar de tuin en het terras bij het huis van Ottilie jr. spelen geen rol
door een tekort aan ruimtewerking:
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‘Met klein terras en een paar trappen gaf het appartement toegang tot de
tuin.’ (pag. 138)
De volgende tussenzin heeft ook geen functie:
‘In de slaapkamer - voor de luchtigheid stond de porte-brisée open en
was de kamer dus éen met de salon, waar de oude vrouw gewoonlijk zat
- huiverde, maar gedempt, de ontsteltenis.’ (pag. 247)
Het is alsof opeens verklaard moet worden, hoe de hele familie wel van het sterven
van oma Ottihe getuige kan zijn. De opmerking legt echter voor de ruimtewerking
ter plaatse geen enkel gewicht in de schaal. Er is immers geen belanghebbende.
Meer uitzonderingen dan deze drie zijn er niet, wel een bewijs, alweer, voor de
eenheid van conceptie van Van Oude Mensen. Hoezeer deze wijze van de ruimte
te bouwen voor dit verhaal kenmerkend is, moge nog uit één voorbeeld blijken. De
persoonsbeschrijving van oma Ottilie begint aldus:
‘En stil een poze, zaten zij (oma Ottilie en Takma) over elkaar, ieder aan
een raam van de smalle salon. In schemer van wijnrode ripsen
overgordijnen, crême tule-en-linnen stores, en dan weer wijnrode velvet
tochtlap, die met een bocht hing langs het kozijn, zat de oude, oude vrouw
en had zich alleen bewogen, om haar dunne hand in zwarte mitaine wat
hoger te heffen, opdat Takma ze drukken zou.’ (pag. 34)
Mocht het aanvankelijk misschien lijken alsof de beschrijving van de onmiddellijke
omgeving van de oude vrouw geheel op zichzelf staat, dit blijkt toch niet zo te zijn.
Zitten is namelijk vrijwel de enige ‘handeling’ waartoe oma Ottilie nog bekwaam is;
zij zit, en wacht. De op dit citaat volgende zin luidt:
‘Nu zaten zij beiden, als wachtten zij iets, en toch tevreden, dat zij samen
wachtten....’
Het woord ‘zitten’ is eigenlijk evenzeer een leidmotief als ‘weten’ en ‘wachten’. En
op deze handeling van het ‘zitten’ is de beschreven omgeving betrokken, een
beschrijving die weer uit een aantal leidmotieven is samengesteld. Dit ‘zitten’ schept
inderdaad ruimte:
‘Aan het raam, nu - om wat late zon van buiten - in een wijnrode schemer
der gordijnen en tochtlap zat de moeder daar, als zou zij niet meer
bewegen, tot het ogenblik was gekomen, waarop duistere poorten zouden
open gaan.... Want de “kinderen“ zagen haar niet bewegen, niet meer
dan het enkele hoekige gebaar, geschetst soms door vroeger beweeglijke,
en jichtige staafslanke vingeren.... Anton Dercksz wist - als die dag de
poort niet was opengeweken, zou de moeder zich bewegen des avonds,
om en bij acht uur, om naar bed te worden gebracht door Anna en de
juffrouw. Maar dít zag hij nooit: wát hij zag, was bijna
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onbeweeglijkheid van de levensbroze figuur op bijna troonstoel, in even
gerozigde schemering. Man van leeftijd, als hijzelve was,
impressionneerde het hem. De moeder zat daar zo vreemd, zo oneigenlijk:
zij zat te wachten, zij zat te wachten....’ (pag. 43)
Niet alleen huizen, ook andere plaatsen van handeling kunnen natuurlijk op deze
wijze ruimte verkrijgen. Er is eigenlijk maar één straat in het verhaal die in de
gebeurtenissen wordt opgenomen, de weg van Takma's woning naar die van oma
Ottilie:
‘Tante Adèle keek uit het raam en volgde hem met de ogen, toen hij bij
de kazerne omsloeg en over de hoge brug ging.’ (pag. 33)
De duinen spelen slechts een korte rol, alleen in hoofdstuk VI van deel één. Zij
verschijnen eerst in de woorden van Lot, die aan Elly voorstelt daarheen te gaan.
Aan het slot van het hoofdstuk werkt de ruimte vooral als belangensfeer, is zij
uitdrukking, èn bewerkster, van bepaalde gevoelens die dan in Lot en Elly leven.
‘Onder de wijde lucht, waar de wolken dreven als een grote vloot met
bollende zeilen blank, was misschien heel vaag en onbewust éen ogenblik
de twijfel in haar, of hij haar nodig zou hebben, zo als zijzelve zich geven
wilde.... Maar die vage onbewustheid verwoei in de bries, die woei over
haar slapen (....)’ (pag. 59)
Het verband, even vaag gehouden als de gevoelens van Elly zijn, wordt hier meer
nog gesuggereerd, dan uitgesproken. De onbestemdheid van de gevoelens heeft
een parallel in de speelruimte, de prachtige wolken zeilen naar onbekende verten
op dezelfde bries die haar voorgevoelens het zwijgen oplegt. Enige regels verder
echter, in de laatste zin van het hoofdstuk, kan de ruimte reeds meer zijn dan alleen
wijde lucht en wolken en wind:
‘Wat twijfel in hèm was, verglimlachte lief weg in zijn ziel, na die zo teder
eenvoudige bevestiging, dat zij hem liefhad, en om niet anders, dan om
hémzelve - meende hij - in een zacht zich verwonderende zaligheid, die
het geluk al scheen te zien naderen....’ (pag. 60)
De onbestemdheid blijft - ‘meende hij’, ‘scheen’ -, maar ook is de ruimte veranderd
in een meer dan menselijk gebied, waarin het geluk, onbestuurd door mensen, kan
‘naderen’. Van deze wijdere betekenis van de belangenruimte zullen hieronder nog
meer, belangrijker, voorbeelden volgen.
Heel kort kan ik zijn over de speelruimte in de moordscène op pag. 68. Deze
begint met de woorden:
‘In de bergen, een eenzame pasanggrahan; (....)’
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Op het oog een beschrijving als aan het begin van een toneelstuk, bestaat de ruimte
hier inderdaad slechts in haar relatie tot een der personen. De gehele scène, gevat
tussen enkele regels verticaal wit, waarvan de eerste met een asterisk, en
geschreven in het praesens, verschijnt wel typografisch als een zelfstandig geheel,
maar blijft toch, juist door die plotseling toegepast praesensvorm, heel sterk betrokken
1
op Harold . Deze beleeft het verleden opnieuw, en telkens weer, in al zijn
concreetheid, en de scène wordt verteld als zijn scherp beleefd visioen. Op de
geciteerde zinsnede volgt dan ook onmiddellijk:
2

‘daar is hij alleen met zijn ouders (....)’

In het gedeelte waarin van de huwelijksreis van Lot en Elly wordt verteld, vindt een
ingrijpende verdieping van de ruimte plaats. Deze ontstaat niet doordat er een reis
wordt gemaakt, niet door de zuiver topografische uitbreiding die aan de plaats van
handeling wordt gegeven. Het gaat weer om het belang dat Lot en Elly erbij hebben,
of liever: erbij vinden.
Zij begeven zich eerst naar Brussel, naar Lots vader, Pauws, vervolgens naar
Therèse in Parijs. Het wordt niet duidelijk, waarom het nu juist Brussel en Parijs
moeten zijn. Beide plaatsen zijn op zichzelf geheel willekeurig. Pauws is na de
scheiding met mama Ottilie uit Den Haag vertrokken, Therèse is katholiek geworden
toen zij uit de mond van haar in ziekte ijlende moeder zelf de gehele toedracht van
de moord had vernomen, en geeft zich over aan boetedoening en gebed. Beiden
staan dus buiten de familie. Pauws is een man van totaal ander slag dan de
familieleden van zijn vrouw; hij is ongecompliceerd en openhartig; zijn vrouw is hij
in zijn hart altijd trouw gebleven, de jaren door. Therèse is de enige van oma Ottilies
kinderen die tracht, op haar manier, iets van het verleden weer goed te maken. Dit
anders-zijn, dit buiten de familie staan nu vindt zijn uitdrukking hierin, dat zij elders
wonen. De geestelijke afstand is omgezet in ruimtelijke afstand. Er gaat dan ook
wel een zekere werking uit van het feit dat Lot en Elly een grote reis moeten
ondernemen om hen op te zoeken. Het plaatsverschil is van belang, niet echter de
plaats zelf. Het enige is dat beide plaatsen hoofdsteden zijn, en dus min of meer
bekend geacht kunnen worden. Het bewustzijnsniveau van de theoretische reflectie
behoeft vrijwel niet bij het lezen te worden betrokken. Dat dit echter in feite ook geldt
voor de beleving, is een zwak punt in het verhaal.

1
2

Zie p. 246 vgg. van deze studie.
Cursivering van mij, B.
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Nergens zijn Brussel en Parijs handeling geworden. Als men let op de eerste zin
van hoofdstuk XIII:
‘Ze waren nu zeker een paar dagen te Parijs, en Elly, die nog nooit te
Parijs was geweest, genoot, van het Louvre, van Cluny, van het leven op
straat en in de café's, van de theaters des avonds, zó, dat zij tante Therèse
vergeten hadden.’ (pag. 114),
dan wordt er kennelijk een beroep op de lezer gedaan, in al deze zaken Parijs te
herkennen, zonder dat de tekst zelf de stad oproept. Een stad begint niet te leven
door een opsomming van bezienswaardigheden, ook niet wanneer vermeld staat
dat de personen erdoor getroffen zijn. Een stad is meer dan de som van haar
aspecten en wordt pas tot ruimte door een persoonlijke relatie tot haar als totaliteit.
De speelruimte die om de persoon heen ontstaat, heeft op zijn hoogst op die
bezienswaardigheden betrekking, niet echter op de stad als geheel. Dat het in de
geciteerde zin bovendien waarschijnlijk niet de bedoeling is, dat zelfs deze
speelruimte ontstaat, maar dat het alleen gaat om Elly's gevoelens, hoe summier
ook aangegeven, bewijst de komma achter ‘genoot’.
Hoe willekeurig Parijs als plaats van handeling is, blijkt vooral waar sprake is van
Therèses bekering. Nadat Therèse het geheim uit het verleden van haar moeder
te weten was gekomen,
‘was zij in bespiegeling verzonken, had zij zich gebaad in de extase, die
tot haar straalde uit de paradisiale glazen der kerkramen, en was zij
eenmaal, in Parijs, een priester genaderd om hem te zeggen:
- Mijn vader.... ik wil bidden. (....)’ (pag. 121)
Waarom dit alles in Parijs heeft moeten plaats vinden, blijft onduidelijk.
Om een voorbeeld te vinden waarin een stad werkelijk, dus ruimtelijk, in haar
geheel aanwezig is, moeten we naar een ander verhaal grijpen, bijv. naar het reeds
geciteerde Le Père Goriot van Balzac. De laatste regels vormen in dit verhaal het
hoogtepunt van de ruimtewerking voor zover het Parijs betreft. Daar immers tart
Eugène Rastignac deze stad, die hij van de heuvel van de Sacré-Coeur overziet,
met de woorden: ‘A nous deux maintenant!’, aldus in zijn persoonlijke relatie tot
Parijs de stad ook voor de lezer tot leven brengend. In onze eigen letterkunde biedt
Marsmans De Dood van Angèle Degroux een voorbeeld. Eveneens vanaf de
Sacré-Coeur blikt Charles de Blécourt over de Franse hoofdstad, die als een
totaliteit/aan zijn voeten ligt en die hij op dat moment ook in haar totaliteit ondergaat,
1
nl. als het symbool van de wereld waarin hij leeft .

1

Amsterdam 1942, p. 30-33.
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Ook elders brengt Van Oude Mensen het in dit opzicht niet zo ver als Le Père Goriot
of De Dood van Angèle Degroux. Noch de andere steden die Lot en Elly bezoeken,
noch zelfs Den Haag verwerven deze graad van werkelijkheid. De namen van steden
in het zuiden worden alleen genoemd, om meteen weer te verdwijnen in de reeks
van reeds gelezen bladzijden. Een andere ruimte beleeft de lezer in die passages
echter wel, en zelfs zeer intens: die van het subtropische gebied. Ik wees reeds op
1
de relatief uitgebreide en relatief overdadige beschrijvingen van Zuid-Frankrijk .
Deze overdaad staat in scherpe tegenstelling tot de summiere aanduidingen van
de Hollandse omgeving, en valt dus op. Bovendien echter zijn deze beschrijvingen
zelf en de overdaad ervan in het verhaal functioneel opgenomen. Steeds zíén Lot
en Elly hetgeen de verteller beschrijft en ondergáán zij de overweldigende aanblik.
Dat is al direct bij hun aankomst in Nice het geval:
‘Toen zij aankwamen, vonden zij in hun kamer een mand met rode rozen.
Het was Oktober: de ramen stonden open, en in een hevige lichtstroom
der zon metaalkleurde donker de zee en rimpelde onder de brutale vegen
van een opdriftigende mistral.
Zij namen een bad, dejeuneerden in hun kamer, een beetje moe van de
reis, en de geur van de rozen, de gloed van de zon, het verdiepende
turkoois van de lucht en het al meer en meer overschuimvlokte staal van
de zee bedwelmden beiden.’ (pag. 129)
En als zij later door de - dus reeds genoemde! - open balcondeuren naar buiten
treden om de zonsondergang te zien, wordt de lezer van deze pracht deelgenoot
door de bewonderende woorden van Lot (pag. 137). Deze techniek van indirecte
beschrijving wordt ook in hoofdstuk XVI toegepast.
In deze passages wordt de ruimte in haar beide aspecten opgeroepen: als
speelruimte en als belangenruimte, en beide zijn zeer intens aanwezig. Dit leidt ons
andermaal tot de symbolische waarde van de weersgesteldheid. De sub-tropen
worden vooral als klimaat beschreven, een klimaat dat een zeer speciale natuur en
levensatmosfeer meebrengt. Zoals dit klimaat symbool is van het nieuwverworven
levensinzicht van Lot en Elly, zo ook doet de speelruimte zich hier voor als de
concretisering van een intens beleefde belangenruimte. In dit verband is het
interessant, dat de natuur herhaaldelijk beschreven wordt als een menselijk wezen:
‘de brutale vegen van een opdriftigende mistral’ (pag. 129);
de wind ‘met zijn strafbrutale liefkozing van mannelijkheid’ (pag. 129);

1

Zie p. 182 van deze studie.
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‘De zon straalde zwijmende en laag’ (pag. 135);
‘de zee wiegde hem (de wind) nog alleen zacht op haar diepblauwe
deining, als een reuzige minnaar, die lag in haar schoot uit te rusten van
zijn bloedrijke razen’ (pag. 135-136).
De persoonlijke relatie waarin de figuren tot hun omgeving staan, komt aldus scherp
tot haar recht. Zij beleven de ruimte van het zuiden als het gebied waar hun nieuwe
levenshouding opbloeien kan.
Er is nog een gebied dat in het verhaal een belangrijke rol speelt, Indië. Een
directe beschrijving wordt echter nergens gegeven. De lezer ziet de speelruimte
ontstaan in de passage van Harolds visioen en in diens latere, in indirecte monologue
intérieur gestelde herinneringen. Scherp worden dan sommige details van de plaats
waar de moord is gepleegd in de herinnering van de lezer gegrift. Veel in aantal zijn
ze echter niet, noch bestrijken ze een groot gebied. Ze blijven eigenlijk beperkt tot
de pasanggrahan en de rivier daar vlakbij. Het Indië dat in de herinnering van de
rest van de familie leeft is groter, maar ook vager, is zelfs vrijwel uitsluitend
belangensfeer. Het is het land van het verleden, dat evenals dit verleden in het
verhaal een spiegelbestaan leidt. Telkens weer, vooral door Ina's zoeken en vragen,
rijst met het onbekende verleden het vaag bekende verre land op, zonder dat het
contouren krijgt. En terwijl het verleden steeds duidelijker zich als heden in het leven
van de familie aftekent, blijft Indië vaag, wordt als ruimte zelfs minder belangrijk.
Het verleden staat zijn geheim af aan het heden en wordt heden, Indië staat het af
aan de familie en verzinkt. Het land blijft als vage belangensfeer nog wel bestaan,
slechts geconcretiseerd in de baboes van Floor en Daan en het Indische taaltje van
tante. Van een werkelijke ruimte, met haar dubbele bestaanswijze van belangenèn speelruimte, is dan eigenlijk geen sprake meer.
Hoe staat het echter met de plaats waar het overgrote deel van het verhaal speelt,
met Den Haag? Leeft deze stad wel? Ik meen van niet. Zo min als Brussel en Parijs
als ruimte beleefd worden, is dit m.i. het geval met Den Haag. Als het gehele verhaal
zich ergens anders zou hebben afgespeeld, zou dit geen verschil hebben gemaakt.
Nergens wordt enig typerend aspect van Den Haag opgeroepen. Het noemen van
enkele straatnamen en de naam van de Witte is daarvoor niet voldoende. Wie deze
namen niet uit anderen hoofde dan dit boek kent, wint met die vermelding niets.
Toch is er duidelijk een belangenruimte aanwezig. Deze wordt echter niet
geconcretiseerd in stadsaspecten die Den Haag, als totaliteit gezien, zouden kunnen
vertegenwoordigen, zelfs niet in een reeks van details. Ontegenzeglijk is er
speelruimte. Deze ontstaat echter alleen door de wijze waarop de personen ten op-
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zichte van elkaar gerangschikt zijn: de speelruimte die correspondeert met de
1
belangenruimte van alle personen te zamen, is niet de stad, maar de familiekring .
Deze speelruimte is beperkt. Hoe wonderlijk het op het eerste gezicht ook mag
lijken, er treden in het verhaal geen andere personen op dan de familieleden. De
oude Anna, het factotum van oma Ottilie, mag hier zeker ook toe gerekend worden.
Doordat mama Ottilie een natuurlijke dochter van Takma is, behoren de oude man
en zijn kleindochter, die bovendien met Lot trouwt, eveneens tot deze kring. Dokter
Roelofsz is de enige uitzondering, maar hij is in zijn leven zo nauw verbonden
geraakt aan de familie Dercksz, dat hij zich als vanzelf bij hen aansluit.
Aangezien een speelruimte ontstaat door concretisering, moet zij wel beperkt,
begrensd zijn. Iedere handeling vraagt om een bepaalde ruimte, en concretisering
daarvan betekent het oproepen van bepaalde contouren. Het Parijs van Rastignac
is die bepaalde huizenzee, die daar aan zijn voeten ligt; andere gebieden worden
door zijn relatie met Parijs zelfs uitgesloten. Het is dan ook opmerkelijk, dat in Van
Oude Mensen de persoonlijke relaties nadrukkelijk worden beperkt tot die van de
familieleden onderling. Het optreden van andere personen wordt met zoveel woorden
uitgesloten:
‘hij (Lot) had ook in Den Haag bijna geen vrienden en hij ging nooit naar
de Witte.’ (pag. 12)
‘de familie was obscuur: er scheen een isolatie te heersen om de
Derckszen, die weinig kennissen hadden, en ook haar (Ina's) moeder
had nooit papa wat meer als Indische specialiteit op de voorgrond kunnen
schuiven (....)’ (pag. 62)
‘Tante Stefanie en de ooms in Den Haag, zij waren oud, en rondom
schenen de kennissen als afgestorven, en bewogen zij zich zonder
tijdgenoten, wat eenzaam in die stad, langs de straten, waar hun huizen
stonden, heen en weer, heen en weer, naar elkander toe....’ (pag. 125)
‘Vriendinnen had zij (Elly) nooit kunnen behouden (....) Na haar treurig
engagement had zij zich nog meer teruggetrokken, was alleen altijd samen
met Lot, wandelde met hem, sprak met hem; hij ook eenzaam in Den
Haag, zonder vrienden: hij had er meer, zeide hij, in Italië.... Hoe vreemd,
óm hen beiden altijd die eenzaamheid en afgestorvenheid.... Geen
vrienden, geen kennissen óm hen, zo als om de meeste mensen, zo als
2
om de meeste families....’ (pag. 125)

1
2

Er is dan ook geen reden, Van Oude Mensen tot de zgn. Haagse romans van Couperus te
rekenen, indien hiermee evocaties van de stad worden bedoeld.
Zie ook: Van Oude Mensen, p. 107-108.
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Aldus ontstaat een speelruimte van een beperkte omvang. Voortdurend gaan de
familieleden bij elkaar op visite, handelingen die deze ruimte scherp doen uitkomen.
Dit werpt een nieuw licht op de rangorde van de constituenten van een scène bij
1
opeenvolging van hoofdstukken . Wij konden o.a. constateren, dat de persoonsfactor
de belangrijkste is - of men nu voornamelijk de continuïteit van het verhaal op het
oog heeft, dan wel let op de voorkeur van de verteller voor bepaalde constituenten
-, en dat de plaats slechts een ondergeschikte rol speelt. Nu blijkt, dat de
persoonsfactor tevens de functie van de plaatsfactor kan uitoefenen, maar dan van
de plaats in ruimere zin! De ruimtewerking van geringere omvang, die van huis,
kamer of straat, is inderdaad van ondergeschikt belang. In ruimere zin echter is zij
van grote betekenis, door de personen. In het optreden van de personen is een
2
plaatsnotie mede begrepen .
Hoewel de speelruimte tot de familiekring beperkt blijft, is haar omvang toch niet
gering. Dit komt doordat de familie zo groot is: vijf generaties zijn in het verhaal
vertegenwoordigd. De op het eerste gezicht rigoureuze beperking is aldus als het
ware weer goedgemaakt, de handeling kan toch een breed ‘terrein’ beslaan. Om
de lezer de ‘topografie’ van dit terrein te vergemakkelijken, is tot vier keer toe een
overzicht van de familie gegeven, een catalogus zou men kunnen zeggen. Deze is
meestal niet in het verhaal opgenomen als een bericht van de verteller, maar komt
3
voort uit de handeling zelf . Op pag. 12-13 en 81 is hij verwerkt in een indirecte
monologue intérieur, resp. van mama Ottilie en van Lot, die in gedachten de
familieverhoudingen en hun eigen plaats daarin nagaan. In een gesprek van Stefanie
met Lot en Elly passeert de gehele familie de revue, op pag. 51-53. Op pag. 61 gaat
een gewone beschrijving van Ina geleidelijk over in een indirecte monologue intérieur,
waarin zij over haar familie de staf breekt. Deze overzichten staan alle vier in het
eerste deel. De lezer heeft aldus voldoende inzicht gekregen in de ingewikkelde
vertakking van de stamboom om het verhaal verder goed te kunnen volgen. Nog
eenmaal komt daarna een dergelijk overzicht voor, op pag. 229 van deel twee, nu
echter niet terwille van de lezer, maar om een der hoogtepunten van het verhaal te
markeren. De passage beschrijft, ditmaal als bericht van de verteller, hoe
langzamerhand ieder lid van de familie

1
2

3

Zie p. 118 van deze studie.
C.f. E. Muir, The Structure of the Novel, p. 59. ‘The scene here (i.e. in the dramatic novel) is
the framework within which the logic of the action can develop unimpeded, and shut off from
the arbitrary interference of the external world.’
C.f. p. 238-240 van deze studie.
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1

min of meer weet heeft gekregen van het geheim der oude mensen .
Deze beperking van de speelruimte tot één familie, zowel als de uitbreiding ervan
tot vijf generaties, hebben zin. Zij dienen een zelfde doel: intensivering van de indruk
die de inwerking van het noodlot op de personen bij de lezer achterlaat. Omdat er
geen bijfiguren zijn die niet tot de familie behoren, kan inderdaad iedereen, bewust
of onbewust, in de een of andere relatie tot de gepleegde moord staan. Geen
2
vrienden of kennissen als belangstellende buitenstaanders , geen figuren die door
toevallige ontmoetingen zoals de werkelijkheid er zoveel biedt, de speelruimte mede
bevolken, geen bijfiguren dus die ‘de spoeling dun maken’. De enkele personen die
in Van Oude Mensen als zodanig nog zouden kunnen gelden, de dienstmeisjes van
Ottilie en Takma, en dokter Thielens, worden niet zelf sprekend ingeleid, maar
worden alleen door de anderen genoemd. De kapper van Lot vormt hierop de enige
uitzondering, in een zeer korte passage (pag. 258-259). Hierdoor krijgt de lezer de
indruk, dat in de totale wereld die het verhaal oproept niemand door het noodlot
onberoerd blijft, ja kàn blijven. Deze wereld bestaat immers uitsluitend uit de
familieleden. En voorzover de lezer behoefte heeft zich af te vragen, hoe deze
wereld er kan zijn, leiden de opmerkingen over de isolering van de familie in Den
Haag er nog toe, dat de onontkoombaarheid aan het noodlot des te dwingender
schijnt: er is iets geheimzinnigs met de familie, waarom iedereen hen mijdt.
Over de uitbreiding van de familie tot vijf generaties is in vorige hoofdstukken
reeds het een en ander gezegd. Tot in het derde geslacht blijkt de nawerking van
het misdrijf buitengewoon ingrijpend te zijn. Verklaart dit reeds in hoge mate de
indruk die het noodlot op de lezer maakt, ook de hoge ouderdom van de aanleggers
van de moord en die van hun kinderen doen de duur, en daarmee de druk van de
doem op hun leven extra uitkomen. De vierde en vijfde generatie verlenen deze
ouderom nog reliëf, terwijl omgekeerd ook hun levens van jonggetrouwden,
opgroeiende jeugd of ‘onschuldige’ kinderen in het teken komen te staan van zorg
en angst. Meer dan dit laatste zou ik er echter niet van durven zeggen. De jongste
generaties worden door de oudere overschaduwd; een eigen leven, met een aan
het derde abstracte motief of zelfs aan het grondmotief ontleende problematiek,
vertonen zij niet. Zij doen slechts de ouderdom der grootouders beter uitkomen en
vergroten de speelruimte.

1
2

Zie het citaat op p. 49 van deze studie.
C.f. de raisonneur van het toneel.
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We hebben de ruimtewerking nu onderzocht in een opklimmende reeks van
uitgebreidheid van de speelruimte: kamer, huis, straat, stad, streek en familiekring.
Daarnaast vonden we een telkens anders geaarde belangenruimte: de wijze waarop
de personen zich zowel lichamelijk als intentioneel verhouden tot de dingen om hen
heen, tot hun omgeving, tot hun levenswijze en levensopvatting, en tot elkaar. Eén
vorm van ruimtewerking is nog niet onderzocht. We kunnen deze het best benaderen
vanuit de belangenruimte. Het gaat hier om dat levensbelang van de mens, dat men
zijn bestemming noemt, of zijn lot.
Het noodlot, zagen we, speelt in Van Oude Mensen een belangrijke rol, en wel
op twee niveaus: op het niveau van de abstracte motieven, als nawerking van de
moord in de ziel der familieleden in de vorm van schuldgevoel en boete, en op dat
van het grondmotief, de met het leven gegeven noodzaak het voorbijgaan aller
dingen te aanvaarden. Het bijzondere van het verhaal is daarbij, dat het derde
1
verhaalmotief bij uitstek drager van het grondmotief is . Dit noodlot staat centraal
in het leven van alle personen van enige betekenis. En ook dit levensbelang heeft
zijn speelruimte gekregen, zodat in dit verhaal van een noodlotsruimte gesproken
kan worden. Deze ruimte wordt alleen opgeroepen waar ‘het Ding’ verschijnt. ‘Het
Ding’ is het tot gestalte geworden noodlot. We treffen het vooral aan in de
herinneringen van Harold, die als kleine jongen van de moord getuige is geweest.
‘Hij staarde voor zich uit. Zestig jaren geleden had hij het Ding gezien.
Het ging voorbij, maar, in het langzame voorbij-gaan, kwam het zo dicht,
kwam het zo dicht weer terug.... (....) Spook was het ding van vroeger,
het vreeslijke Ding, en het zag hem aan met ogen terwijl het dichter kwam
en zijn sluier van mist sleepte als over ritselende bladeren heen, over een
pad, dat zou gebakend zijn met sombere bomen, van wie éeuwig vielen
de bladeren.... Spook was het Ding, en dichter, dichter kwam het nabij in
zijn voorbij-gaan, voor het zich gehéel weg zou storten in verleden....;
nooit echter was nog achter de bomen éen te voorschijn getreden, en
had de hand afwerende uitgestrekt om het voorbijslepend Spookding
tegen te houden.... O, dat het toch voorbij ging, dat het toch gehéel voorbij
ging .... Talmde een schaduw achter de bomen, kwam éen waarlijk te
voorschijn, zag hij een hand tot stilstaan wijzen het Ding, het bladritselende
spookding....?’ (pag. 167)
In deze, en dergelijke, passages is mede een speelruimte ontstaan. Zij is even vaag
en onzeker gehouden als het noodlot is in de gedachten van Harold. De ritselende
bladeren worden alleen ter vergelijking genoemd, als een associatie bij deze
beangstigende wijze van voorbijgaan, een associatie echter die zich voorgoed in
Harolds ge-

1

C.f. p. 51 vg.
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dachtenleven heeft vastgezet. ‘Het Ding’ beweegt zich voort over een pad, dat met
bomen zou gebakend zijn. Ook deze associatie is voorgoed gelegd. Er zijn in de
tekst nog veel meer voorbeelden aan te wijzen van het ontstaan van speelruimte:
het telkens herhaalde ‘voorbijgaan’, dat nu letterlijk wordt gebruikt, de vermelding
van de ogen van het Ding, die Harold aanzien, waardoor de relatie over en weer
persoonlijk is geworden, en zo zijn er meer. Ik zal ze niet allemaal opnoemen. Het
is voldoende vast te stellen, dat we nier met een concretisering van de belangensfeer
te doen hebben in een mate die overeenkomt met de beschrijfbaarheid van die
belangen zelf.
Op andere wijze dan in dit citaat wordt geen noodlotsruimte opgeroepen. Er zijn
natuurlijk passages genoeg te vinden, waarin de angst voor het verleden tot
uitdrukking komt en het noodlot heerst. Vooral in de gesprekken tussen oma Ottilie
en Takma is dit het geval. Dit heeft dan echter niet enige ruimtewerking tot gevolg,
zoals deze hier is beschreven. Ik geloof, dat men aan het begrip ruimte dan een
uitbreiding zou geven, die het zinloos zou maken. Belangensfeer zonder
concretisering in ruimtelijke zin kan bezwaarlijk meer ruimte heten.
Er zijn natuurlijk tussengevallen te noemen. Een daarvan is reeds besproken, het
slot van hoofdstuk VI uit deel één, dat zich in de duinen afspeelt. Elly heeft Lot lief,
‘om niet anders, dan om hémzelve - meende hij - in een zacht zich
verwonderende zaligheid, die het geluk al scheen te zien naderen....’
(pag. 60)
Dit ‘naderen’ roept ruimte op. De concreetheid van de voorstelling wordt echter
mede veroorzaakt door de voorafgaande alinea:
‘Onder de wijde lucht, waar de wolken dreven als een grote vloot met
bollende zeilen blank, was misschien heel vaag en onbewust éen ogenblik
de twijfel in haar, of hij haar nodig zou hebben, zoals zijzelve zich geven
wilde.... Maar die vage onbewustheid verwoei in de bries, die woei over
haar slapen (....)’ (pag. 59)
1

Zonder deze voorbereiding zou het beeld van het naderend geluk al heel zwak zijn .
Ten aanzien van die passages, waarin de verteller de handelingen der personen
bepaald ziet door een suggestie van buiten af, zou men van mening kunnen
verschillen. Bijv.:
‘(....) het was haar (oma Ottilie) niet moeilijk kalm te zijn, plotseling
vreedzaam gestemd door die streling, ook al had zij zoëven, als in
suggestie van buiten-af, móeten spreken over vroegere dingen, die zij
voor haar blik had zien voorbij gaan.’ (pag. 45)

1

Zie ook p. 201 van deze studie.
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En wanneer tante Adèle de brief oppakt, die Takma bezig was te verscheuren toen
de dood hem verraste:
‘Het was nauwelijks nieuwsgierigheid: het was een drang van buiten, een
impulsie buiten haar om, een geweld haar aangedaan, tegen haar
overtuiging van eerlijkheid in. Zij weerstond niet, zij las (....)’ (pag. 199)
De enige concretisering in deze passages ligt in de woorden ‘als in suggestie van
buiten-af’ en ‘een drang van buiten’. Het is op zichzelf wel heel weinig om ruimte te
doen ontstaan, aan de andere kant echter worden deze zinnen gelezen tegen de
achtergrond o.a. van Harolds angstvisioenen. Daardoor gaat er toch wel een zekere
werking van uit.
Samenvattend kan men zeggen, dat de ruimtewerking in Van Oude Mensen zeer
sterk is. Het gaat daarbij voortdurend om kamers, een paar huizen, een landstreek,
en vooral om de familiekring; in wat mindere mate om hetgeen wij de noodlotsruimte
hebben genoemd. Een straat, de duinen, komen slechts even aan de orde.
Eenheidscheppend is vooral de ruimte van de familiekring werkzaam. Slechts bij
hoge uitzondering bewerkt de tekst geen ruimtewerking. Deze werking ontstaat door
en voor de personen die in het verhaal optreden. Nooit wordt de ruimte opgeroepen
voor de lezer als eerste belanghebbende. De lezer is uitsluitend het punt van
waarneming en beleving ten opzichte waarvan de ruimte komt te bestaan.
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VI Personen
Uit de analyse in hoofdstuk III B van deze studie is het belang van de persoonsfactor
reeds gebleken. Henry James zegt erover: ‘Character, in any sense in which we
can get at it, is action, and action is plot, and any plot which hangs together, even
if it pretend tot interest us only in the fashion of a Chinese puzzle, plays upon our
emotion, our suspense, by means of personal references. We care for people only
1
in proportion as we know what people are’ . Zoals wij het hebben uitgedrukt: de
personen in een verhaal zijn hun handelingen, en dus ook in hoge mate de
2
gebeurtenissen .
In de meeste studies over de roman wordt aan de personen veel aandacht
besteed. Een der bekendste beschouwingen is wel Aspects of the Novel van E.M.
3
Forster. Twee van de negen hoofdstukken wijdt Forster aan ‘People’ . Zijn
onderscheid tussen zgn. ‘flat’ en ‘round characters’ is door verscheidene auteurs,
4
soms met enige wijziging, overgenomen . Hoe bruikbaar echter op het eerste gezicht
deze indeling ook lijkt, toch geloof ik dat zij niet erg gelukkig is. Reeds Muir heeft
een, naar het mij voorkomt, gegronde kritiek geleverd. Maar zelfs met diens wijziging
in de karakteristiek der beide soorten komt zij mij onvoldoende voor.
‘In their purest form’, zo definieert Forster, ‘(flat characters) are constructed round
a single idea or quality: when there is more than one factor in them, we get the
beginning of the curve towards the round. The really flat character can be expressed
in one sentence such as “I never will desert Mr. Micawber”. There is Mrs. Micawber
5
- she says she won't desert Mr. Micawber; she doesn't, and there she is.’ Hetgeen
hij onder ‘round characters’ verstaat, is hiermee reeds gegeven. Forster zegt dan:
‘The test of a round character is whether

1

Henry James, Partial Portraits (Essay on Guy de Maupassant). Geciteerd uit Robert Liddell,
3

2
3
4
5

A Treatise on the Novel, London 1953 , p. 72.
Zie p. 100 van deze studie.
3

E.M. Forster, Aspects of the Novel, London 1953 , hoofdstuk III en IV.
E.M. Forster, o.c. p. 65-75; R. Wellek & A. Warren, Theory of Literature, p. 227; R. Liddell,
o.c. p. 93-97; E. Muir, The Structure of the Novel, p. 134-146.
E.M. Forster, o.c. p. 65.
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it is capable of surprising in a convincing way. If it never surprises, it is flat. If it does
1
not convince, it is a flat pretending to be round.’ ‘Round characters’ geven de lezer
dan ook ‘a slightly new pleasure each time they come in, as opposed to the merely
2
repetitive pleasure that is caused by a character in Dickens.’ De eerstgenoemden
kunnen, binnen zekere grenzen, steeds anders reageren dan de lezer verwacht,
3
de laatsten reageren altijd weer op dezelfde wijze .
Tussen deze twee uitersten zijn allerlei overgangsvormen mogelijk. ‘The curve
towards the round’ begint, wanneer er meer dan één factor aan te wijzen is. Door
deze opmerking echter heeft Forster het eerste zwakke punt in zijn zienswijze
verraden. Er blijken te veel overgangsvormen te zijn, en er is daarbij te vaak verschil
van opvatting mogelijk. Becky Sharp, uit Thackeray's Vanity Fair, noemt hij ‘round’.
‘She cannot be summed up in a single phrase, and we remember her in connection
with the great scenes through which she passed and as modified by those scenes
- that is to say, we do not remember her so easily because she waxes and wanes
4
and has facets like a human being.’ Haar daarom meteen ‘round’ te noemen is
echter wel wat veel gevergd. Muir merkt dan ook op: ‘Yet how many people would
agree with Mr Forster about Becky? Dostoevsky's characters, he says, are round;
so is Emma Bovary; and so, one imagines, are Catherine Earnshaw and Anna
Karenina. But compared with these Becky, though seriously conceived, though a
masterpiece, is as flat as Mrs Micawber or Mr Pickwick (....). Mr Forster, one
imagines, was led a little astray by his test for flat characters. Becky certainly cannot
be expressed in a single formula; but she could be expressed in a number of
formulae; and her affinity consequently is with Mrs Micawber rather than with Anna
Karenina. (....) Becky never surprises us enough to pose as a round character; and
5
she is almost devoid of the chief incalculable factor in life, of passion, of sex.’
De kwalificatie van Becky blijkt dus bemoeilijkt te kunnen worden door twee
factoren. Al naar we haar vergelijken met een beslist ‘flat character’, dan wel met
een zuiver ‘round’, valt de kwalificatie anders uit. In de tweede plaats is er het
probleem, of wij haar optreden voldoende overtuigend vinden, of niet. Ons oordeel
blijkt dus nogal relatief en subjectief te zijn.
Ook een tweede tegenwerping wordt door Forster zelf mogelijk gemaakt. ‘Dickens'
people are nearly all flat (....). Nearly every one can be summed up in a sentence,
and yet there is this wonderful feeling

1
2
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p. 75.
p. 72.
p. 72-73.
p. 77.
E. Muir, o.c. p. 138-139.
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of human depth. Probably the immense vitality of Dickens causes his characters to
vibrate a little, so that they borrow his life and seem to lead one of their own. (....)
Part of the genius of Dickens is that he does use types and caricatures, people
whom we recognize the instand they re-enter, and yet achieves effects that are not
mechanical and a vision of humanity that is not shallow. (....) His immense success
1
with types suggests that there may be more in flatness than severer critics admit.’
Terecht merkt Muir naar aanleiding hiervan op: ‘this is obviously true of any imagined
figure; of Dmitri Karamazov or Father Goriot as certainly as of Pecksniff. The
2
qualification has no meaning.’
Dickens' personen zijn ‘flat’, men kan hen in één formule weergeven, en toch
bewerken zij ‘this wonderful feeling of human depth’! Hieruit kan maar één conclusie
worden getrokken: Forsters onderscheid tussen ‘flat’, en ‘round’ is moeilijk te
hanteren. Het subjectieve van zijn criteria, de relatieve geldigheid ervan en het feit
dat hij in tegenspraak met zijn eigen waardering komt, laten geen andere slotsom
toe.
Muir brengt daarom in Forsters zienswijze enige wijziging aan. De oppositie
‘flat-round’ handhaaft hij, maar hij kiest een ander uitgangspunt, als hij deze termen
een inhoud geeft. ‘The mark of the pure character (....) is that it is static; in other
words, it ‘can be expressed in a single sentence, or, let us say, in a few sentences.
The mark of the dramatic character is that it develops; it can not therefore be
3
expressed in a single sentence, or in a few sentences.’
Ondanks het statische kan een ‘flat character’ toch effecten bewerkstelligen ‘that
are not mechanical and a vision of humanity that is not shallow’. Dit hangt hiermee
samen - en het is het belangrijkste punt in Muirs visie - dat ‘the flat character, being
4
flat, has two sides’ . Hij laat ons alleen de voorkant zien, ‘the image which every
man creates of himself, partly consciously, partly involuntarily, in adapting himself
to society; the figure that he wants to make in the eyes of his circle, or the one that
his character forces him to make, or partly the one and partly the other. Seen hastily,
this social image might seem a façade merely; yet obviously it is an aspect of its
5
possessor, even when it seems unlike him. It is not all of him, but it is true to him.’
De achterzijde is de zijde van de persoon zoals hij werkelijk is. Deze zijde wordt
niet beschreven, wel verondersteld. Deze eigenlijke persoon is even-
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E.M. Forster, o.c. p. 68-69.
E. Muir, o.c. p. 141.
p. 141.
p. 142.
p. 135.

W. Blok, Verhaal en lezer

215
eens statisch. ‘All pure characters, formally, are in a sense artificial. They continue
to repeat things as if they were true. Perhaps these things were once true; but they
have long since ceased to have their first fresh conviction and have become habitual.
Everybody reiterates certain sentiments half mechanically in this way, just as
everybody repeats certain gestures, once spantaneous and passionate. It is this
accumulation of habits, dictated by their natures or imposed by convention, that
makes every human being the potential object of humour. The flat character is
1
preeminently this incarnation of habit.’
Tegenover dit statische personage staat het dramatische. ‘He is the permanent
exception. He breaks habit, or has it broken for him; he discovers the truth about
himself, or in other words develops. He dramatises his real nature, where the flat
character dramatises his second nature, or at best something in him which has been
real but is so no longer. The utterance of the dramatic figure is therefore actually
2
true, the utterance of the character symptomatic or symbolical.’
Hetgeen Muir, o.a. in verband met dit onderscheid, een ‘dramatic novel’ noemt,
openbaart de personen in hun aard en ontwikkeling. De ‘character novel’ daarentegen
bedient zich van personen die een schijngestalte hebben aangenomen en die zich
daaraan houden, zonder nochtans de indruk van levende personages te verliezen.
Om terug te keren tot Dickens' personage Mrs. Micawber, Forsters uitgangspunt,
‘she lives for us because she says ever so many things in character with ‘I never
will desert Mr Micawber’, because her sage reckoning of opportunities, her absurd
optimism, and her ever increasing family, are in consonance with it. The co-extensive
truth and congruity of its attributes, indeed, makes the flat character no less
remarkable as an imaginative creation than the round; it is not less true, it is only
different. It shows us the real just underneath the habitual. If it did not show us the
real it would be worthless, and there would be none of this ‘wonderful feeling of
3
human depth.’
Ik kan het er alleen maar van harte mee eens zijn als Muir zoveel belang hecht
4
aan de ‘flat characters’ . Dit wil echter niet zeggen, dat ik er hetzelfde belang aan
hecht. Het hangt er maar van af, in hoeverre Muirs onderscheid in de praktijk
bruikbaar is. De voorbeelden die hij kiest passen natuurlijk in zijn schema. Hij betoogt,
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p. 142.
p. 142.
p. 145-146.
Zie ook W. Drop, Verbeelding en Historie. Verschijningsvormen van de Nederlandse Historische
Roman in de Negentiende Eeuw, Assen 1958, p. 3-7, waar een korte samenvatting van Muirs
inzichten wordt gegeven.
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dat zijn onderscheid algemene geldigheid bezit. Maar omdat Muir zelf zegt, dat de
twee romantypen die met zijn indeling in karaktertypen overeenkomen, vrijwel niet
in zuivere vorm bestaan, wordt men op zijn minst nieuwsgierig naar het voorkomen
van zijn persoonstypen.
Om de bruikbaarheid van Muirs onderscheid te toetsen, zullen we nagaan, hoever
we ermee komen in Van Oude Mensen. Het resultaat is niet overweldigend. De
bijfiguren laten zich weliswaar alle gemakkelijk rangschikken bij de ‘flat characters’,
in de betekenis die Muir eraan geeft. Zij tonen de lezer hun ‘voorkant’, hun
schijngestalte. En van de hoofdpersonen behoort Lot duidelijk thuis bij de personages
‘dramatising their real nature’. Wat echter moet men bijvoorbeeld aanvangen met
oma Ottilie, Takma, Harold en mama Ottilie? Volgens Muir kan men een ‘flat
character’ in één zin, of in een paar zinnen weergeven. Dit nu is voor alle vier zeer
wel mogelijk. Zowel voor oma Ottilie als voor Takma geldt de formule: ‘Hoe lang
nog moet ik boeten voor mijn misdaad? Ik ben schuldig, maar niemand weet’. De
figuur van Harold is samen te vatten in: ‘Mijn angst voor het Ding! Hoe lang nog?’
Ook voor mama Ottilie hebben we slechts enkele zinnen nodig: ‘Ik ben jaloers op
de jeugd van anderen; niemand houdt meer van me, en ik heb liefde zo nodig’. Maar
kunnen we nu zeggen, dat zij aldus hun schijngestalte dramatiseren? Integendeel,
we hebben met hun ware innerlijk te doen, dat zij openbaren in hun doen en laten,
in hun gesprekken en, wat Harold en mama Ottilie betreft, in hun gedachten. Takma
en oma Ottilie zijn hun schuld, hun boete, zij dramatiseren hun wezen. Hetzelfde
kan gezegd worden van Harold en zijn angst. En om de verwarring nog groter te
maken, zij vertonen hierbij geen van drieën een ontwikkeling. Aan de boetedoening
komt alleen een einde door de dood der beide oudjes. Dit betekent ook voor Harold
het einde van zijn angst, een einde dat zich in enkele regels voltrekt en dat tevens
Harolds optreden in het verhaal afsluit.
Kunnen we nog van deze drie personages zeggen, dat zij van hun innerlijk leven
slechts weinig aspecten laten zien, dit geldt niet voor mama Ottilie. Ondanks haar
korte karakteristiek staat zij dichter bij Lot dan bijv. bij Stefanie. Ook zij dramatiseert
haar werkelijke leven, jaloers, liefde verlangend, egoïstisch. Geeft zij een ontwikkeling
te zien? Ik weet het niet. Wat bedoelt Muir er eigenlijk mee? Wil hij ermee zeggen,
dat de figuren aan het eind van het verhaal in levensbeschouwelijk opzicht en,
binnen de grenzen der mogelijkheden, naar hun karakter anders zijn dan aan het
begin; dat zij, na een crisis in hun leven doorgemaakt te hebben, ‘als een ander
mens’ weer verschijnen? Zo ja, dan vertoont mama Ottilie geen ontwikkeling, zij
blijft het ge-
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hele verhaal door haar type getrouw. Of bedoelt Muir, dat de figuren van gebeurtenis
tot gebeurtenis, van handeling tot handeling, ja soms van gebaar tot gebaar, een
andere indruk geven - altijd weer binnen de psychologische mogelijkheden -, dat
zij, juist zoals de mensen uit het dagelijks leven, zich al naar de situatie anders
voordoen, niet uit behoefte aan sociale mimicrie, maar uit innerlijke, onbewuste
noodzaak? Zo ja, dan stellen we bij mama Ottilie wel een ontwikkeling vast; zij lééft,
inderdaad, en beweegt zich, niet opwaarts of neerwaarts, maar steeds ‘verder’ van
de Ottilie uit het begin naar haar al even uitzichtsloze bestaan aan het einde van
het verhaal.
Het blijkt dus, dat in de praktijk, althans in de praktijk van ons onderzoek, met
Muirs indeling niet veel te beginnen is. Juist in belangrijke gevallen laat zijn visie
ons in de steek. De oppositie ‘dramatising real nature’ - ‘dramatising second nature’,
met de toegevoegde paren ‘ontwikkeling’ - ‘geen ontwikkeling’, en ‘niet samen te
vatten’ - ‘in één of een paar zinnen samen te vatten’, is, evenals het onderscheid
van Forster, alleen in eenvoudige gevallen hanteerbaar. Beide auteurs hebben
ideale typen op het oog. En al betekent Muirs onderscheid een verbetering van
Forsters indeling, hij heeft nagelaten uiteen te zetten, volgens welke principes de
beide ideale typen zich met elkaar vermengen. Ons onderzoek zal zich dus hierop
moeten richten.
De gebeurtenissen in een verhaal worden geconstitueerd door de factoren tijd,
plaats en persoon. In principe zijn deze factoren onafhankelijk van elkaar, maar zij
functioneren gezamenlijk. Willen wij de persoonsfactor aan een nader onderzoek
onderwerpen, dan zou onze aandacht zich dus zowel op deze factor op zichzelf
moeten richten, als op het gezamenlijk optreden der drie factoren. In onze
beschouwingen over tijd en ruimte hebben we dit ook gedaan.
Aan de persoonsfactor op zichzelf zal ik hier echter geen aandacht besteden.
Daarover is reeds zoveel geschreven, dat verwijzing naar andere beschouwingen
moge volstaan. Van die studies wil ik hier speciaal de reeds vermelde hoofdstukken
uit Forsters Aspects of the Novel, getiteld ‘People’, noemen vanweg de geestrijke
wijze waarop dit onderwerp er wordt behandeld.
Over het samenspel der drie factoren is in de hoofdstukken III en IV van deze
studie reeds het een en ander gezegd. Het onderzoek betrof daar echter het belang
van de factoren tijd, resp. ruimte, de persoonsfactor was meer een noodzakelijke
bijkomstigheid. Nu worden de rollen omgekeerd. We zullen trachten na te gaan, op
welke wijze en in hoeverre de personen door de factoren tijd en ruimte worden
bepaald.
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Van de tijdsvormen die we in hoofdstuk III hebben besproken, is hier de tweede van
belang, de tijd als door de mensen beleefde beweging van al het waargenomene.
De mensen maken natuurlijk ook zelf deel uit van deze beweging. Zij zijn zich dit
bewust als een besef dat zij een verleden en een toekomst hebben. Over 's mensen
verleden en toekomst zegt H. Groot, refererend aan Hugenholtz' beschouwingen
Over Tijd en Tijdsvormen: ‘Het verleden vormt in de doorleefde tijd niet eenvoudig
het deel van de tijd dat achter ons ligt en waarmede wij afgedaan hebben, maar in
deze tijd hangen alle ervaringen die wij gehad hebben, met elkaar samen en bepalen
wat wij op een gegeven ogenblik zijn. Hugenholtz voegt hieraan toe: Maar wij zijn
nooit “af”. Het geheel van onze ervaringen is nooit compleet. Het behoeft voortdurend
een aanvulling. Deze wordt gegeven door de toekomst, die daardoor het verleden
pas zijn diepste betekenis geeft. In de woorden van Hugenholtz: “De toekomst vormt
de rechtvaardiging, het sluitstuk van veel dingen die in het verleden zijn opgebouwd.
Wij streven naar de toekomst met alle krachten die onze vitaliteit kenmerken. De
toekomst is hier (in de beleving) een concrete grootheid die ons leven richting geeft....
In het moment reikt de mens, voor zover hij waarlijk lééft, met heel zijn wezen naar
de toekomst....”. Of - zo vervolgt Groot - misschien mogen wij zeggen: De mens
wordt door zijn toekomst getrokken, gedwongen zijn verleden aan te vullen en het
1
momentele “nu” te transformeren tot een steeds méér omvattend “nu”.’
We merkten reeds op, dat in het dagelijks leven dit deelhebben aan de beweging
van de tijd niet voortdurend bewust als zodanig wordt beleefd. Maar àls de aandacht
2
zich erop richt, dan wordt de tijdsbeweging als een continuum beleefd . Er zijn dan
ook twee wijzen te onderscheiden, waarop men zich tot het tijdsverloop kan
verhouden: a) de tijdsbeweging wordt ge-leefd; b) de tijdsbeweging wordt be-leefd.
In het eerste geval is men die beweging. Men denkt er niet over na, dat de tijd
verstrijkt, het valt niet op dat hetgeen men waarneemt in beweging is, of beter: de
beweging blijft als tijdsbeweging de waarnemer onverschillig. Ook het ‘stilstaan’ der
dingen wordt niet als duur, als beweging-in-de-tijd beleefd.
Be-leving van de tijd doet zich vooral voor bij verwachting en herinnering. Dit wil
niet zeggen, dat bij iedere verwachting en bij iedere herinnering de tijd het
voornaamste aspect in de beleving vormt. Het-

1

2

H. Groot, Het Mysterie van de Tijd. Enkele Physische en Psychologische Aspecten van het
Tijdsprobleem, Assen 1958, p. 59-60.
P. Th. Hugenholtz, Over Tijd en Tijdsvormen, Zutphen 1938, p. 76.
Zie p. 101-102 van deze studie.
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geen men verwacht of zich herinnert, kan zeker de beleving geheel, of nagenoeg
geheel, ‘vullen’. Maar dit is niet altijd zo. Ook de tijdsafstand kan de dominerende
factor in de beleving zijn. Dan is bijv. het tempo van het tijdsverloop, of de duur van
de gebeurtenissen hetgeen de beleving beheerst. Ook kan de tijd alle aandacht
verkrijgen door reflectie op het waargenomene, een reflectie die door allerlei
gemoedsbewegingen gekleurd kan zijn.
Het is van belang hierbij op te merken, dat men bij tijdbeleving gewoon doorgaat
de tijd te ‘leven’. Het verwachten en het herinneren zelf zijn weer de beweging van
de tijd die men is. Be-leving van de tijd sluit steeds in, dat men de tijd ook ‘leeft’; het
laatste sluit het eerste echter niet in.
Op grond van deze overwegingen kunnen we de personen in een verhaal in twee
groepen onderbrengen: A) Personen die hun tijdsbeweging leven; B) personen die
hun tijdsbeweging be-leven. In verband met Van Oude Mensen betekent dit niet,
dat men zich zou moeten afvragen of de personen al of niet het grondmotief bewust
‘spelen’. Het motief is hier niet van belang. Het gaat erom of een figuur de tijdstroom,
die met ieder verhaal gegeven is, ‘leeft’, dan wel óók be-leeft. In het laatste geval
zal hij meer werkelijkheidsgehalte bezitten, zal hij meer ‘round’ zijn, dan in het eerste.
Een voorbeeld uit de eerste groep is Hugh. Hij is met mama Ottilie meegekomen
naar Den Haag en zal tegenwoordig zijn bij de begrafenis van Takma. Met zijn
moeder spreekt hij over de reden van zijn overkomst:
‘(....) ik ga mee, om mijn belangen. Moeilijkheid zal ik niet maken. Maar
ik wil weten. Je erft, van die oude man. Hij is je vader, dat weet ik. Je erft
zeker. Ik wil alleen op de hoogte zijn, òf je erft, en hoeveel je erft: als ik
dat weet, ga ik weer terug. Verder zal ik het niemand lastig maken, jou
ook niet.’ (pag. 205)
Al heeft Hugh zijn plannen, zijn doelstellingen, hij is toch alleen iemand die de
tijdsbeweging leeft. Hij wil weten of zijn moeder erft, hij kijkt dus vooruit, maar hij
‘popelt’ niet. Hij is een nuchter man, die uitsluitend getekend wordt in die nuchterheid.
Om andere aspecten gaat het bij deze figuur niet, aspecten die in de werkelijkheid
van het dagelijks leven er toch zouden zijn, hoe nuchter de persoon ook is, maar
die in de werkelijkheid van dit verhaal niet voorkomen.
Een goed voorbeeld uit een ander verhaal levert Mr. Micawber, uit Dickens' David
Copperfield. Mr. Micawber, hoewel steeds ‘reflecting upon the probability of
something turning up’, is typisch iemand die de tijdsbeweging alleen leeft. Juist aan
de onbekommerdheid waarmee
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hij zijn verwachtingen koestert en uitspreekt, aan zijn ‘easy going way’ van leven,
rechtstreeks in tegenspraak met zijn eigen woorden, dankt hij zijn beroemdheid.
Ina wil, evenals Hugh, weten, maar zij ‘popelt’ wel. Dat wil zeggen: zij beleeft dit
willen, zij vóélt zich gedreven en wordt juist als zodanig in het verhaal getekend:
‘Zij meende eerst nu haar vader in zijn werkkamer op te zoeken, maar
het was te kort voor den eten, vreesde zij, en papa hield er niet van als
men hem stoorde op dit uur. Zij had geen rust, kon niet tot zitten komen
en dwaalde.’ (pag. 164)
‘Die oude dokter, jongere tijdgenoot van grootmama, het was wel mogelijk,
dat hij iets wist.... maar zeker was het niet.... Want oom Daan wist immers
pas sedert zo kort, al wist papa sedert zestig jaren.... Zéstig jaren! De
duur van dat verleden hypnotiseerde haar....’ (pag. 178)
Het gaat er dus om, of door de personen in het verhaal de verwachting ook juist als
tijdbeleving wordt ervaren, dan wel of door hen uitsluitend het materiële, het
verwachte feit gewaardeerd wordt. Anders gezegd: of het moment van de tijdervaring
in de verwachting der personen uitgebeeld wordt, dan wel of het daarin alleen
verondersteld mag worden, omdat nu eenmaal iedereen wel eens dit tijdsmoment
in zijn bewustzijn objectiveert. Mutatis mutandis geldt natuurlijk hetzelfde ten aanzien
van de herinnering en de reflectie.
Theoretisch is het mogelijk, dat een persoon die de tijdstroom beleeft, hiervan in
zijn gesprekken geen blijk geeft, maar dat de verteller er in berichtvorm wel melding
van maakt. Waarschijnlijk zal dit in een goed verhaal niet voorkomen. In ieder geval
gebeurt dit niet in Van Oude Mensen. Op zijn minst wordt de tijdbeleving daarin
uitgebeeld door een indirecte monologue intérieur.
Het is niet mogelijk in het algemeen aan te geven, in welke mate een persoon
ervan blijk moet geven, dat hij de beweging van de tijd beleeft. Dit zal van verhaal
tot verhaal anders zijn. De compositie komt hier in het geding, dat wil zeggen de
wijze waarop de algemene structuur-kenmerken in een bepaald verhaal verwerkelijkt
zijn. We hebben dan eerst vragen te beantwoorden zoals: Welke hoogtepunten kent
dit verhaal? Welke bijdrage levert ieder der personen? Hoe verhouden zij zich tot
het grondmotief? Wanneer een persoon juist bij deze hoogtepunten, of bij de
onmiddellijke voorbereiding ervan, getekend wordt als iemand die de tijdstroom
beleeft, zal dit voor zijn kenschets van belang zijn. In andere gevallen - ik denk aan
Ina - zal het feit dat hij juist voortdurend de tijd beleeft, zijn type mede gaan bepalen.
Terloopse opmerkingen in die richting, die dus aan de ontwikkeling van het verhaal-
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motief niet veel toe- of afdoen, zullen meestal geen gewicht in de schaal leggen.
Kortom, de algemene waarde van de figuur, bepaald als deze wordt door het gehele
verhaal, moet vastgesteld zijn, aleer hierover iets te zeggen valt. Het kan dan bijv.
blijken, dat voor de ene figuur in dit opzicht minder tekst nodig is dan voor de ander,
terwijl zij toch, wat de tijdsfactor betreft, hetzelfde type vertegenwoordigen.
Dat een personage door deze tijdbeleving meer ‘round’ wordt, zou misverstaan
kunnen worden, als men zou vasthouden aan de letterlijke betekenis van dit woord.
Een persoon wordt in het hier gestelde verband niet ‘round’, omdat hij zich ruimtelijk
tegen zijn omgeving zou gaan aftekenen, maar omdat hij van de tijdstroom der
gebeurtenissen ‘loskomt’. Hij beweegt zich dan zowel in die stroom, als ten opzichte
daarvan. En dit is alleen mogelijk, als het verhaal het wil, d.w.z. als het verhaal dit
zo uitbeeldt. De personages bestaan uitsluitend op de wijze van het verhaal, al onze
1
veronderstellingen en ervaringen uit het dagelijks leven ten spijt .
Uit het voorgaande moge duidelijk zijn geworden, dat de be-leving van de tijd
door een persoon steeds expliciet in de tekst staat uitgedrukt. Als hiervan niets wordt
verteld, hebben we ipso facto met een figuur te doen die de tijd alleen leeft. Toch
is dit laatste feit niet uitsluitend negatief bepaald. Hier laat zich weer het belang van
de lezer gelden. Voor de lezer immers is iedere persoon uit een verhaal a priori
iemand die de tijd leeft, juist zoals dit voor ons ten aanzien van mensen in de
dagelijkse werkelijkheid het geval is. Zoals het echter ook mogelijk is, dat wij aan
onze waarneming van anderen de tijdsbeweging be-leven, zo kan ook de
bedachtzame lezer vooral door het optreden van de personen zich bewust worden
van de tijdstroom van het verhaal. Wanneer deze personen dan bovendien nog zelf
hun tijdsbeweging beleven, zal de beleving van de lezer des te intenser zijn.
Passen wij nu deze zienswijze toe op de personen uit Van Oude Mensen.
Dynamische ‘round characters’, in de zin van Muir, zijn zonder twijfel Lot en Elly.
Statisch en ‘flat’ zijn Floor, Adèle, Anna, Hugh, Leopold, Gus, Pol, Lili, Frits, Aldo
en Theo. De eerste twee beleven de beweging van de tijd, ook in dit opzicht zijn zij
‘round’. Lots angst om oud te worden spreekt hierbij voor zichzelf. En Elly, al is zij
2
niet contemplatief , geeft er alleen al voldoende blijk van in haar indirecte monologue
intérieur in hoofdstuk XIV en in haar laatste grote scène met Lot. De anderen,
hierboven genoemd, ‘leven’ slechts de tijd.

1
2

C.f. p. 234-240 van deze studie.
p. 237 van Van Oude Mensen.
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Van de personen die verder nog in het verhaal voorkomen is het, zoals wij voor
enkele reeds zagen, niet zo gemakkelijk te zeggen, of zij ‘round’ dan wel ‘flat’ zijn.
Hun innerlijke houding tegenover de tijdsbeweging kan nu echter veel verhelderen.
Wel vertonen zij geen ontwikkeling in deze zin, dat zij aan het einde van het verhaal
in een of ander opzicht veranderd zouden zijn, maar het voortgaan van de tijd
beleven zij wel degelijk. Oma Ottilie, Takma en Roelofsz leven in een voortdurende
angst voor het verleden en ondergaan het huiveringwekkend langzame tempo van
de tijd als een hun opgelegde straf. Mama Ottilie verdiept zich herhaaldelijk in het
voorbijgaan der dingen en lijdt daaronder. Ook Steyn heeft zijn deel; kenmerkend
is zijn klacht aan Lot over zijn verhouding tot zijn vrouw:
‘Beste kerel. Dat verdraag ik al bijna twintig jaar.’ (pag. 76)
De jongste Ottilie getuigt al direct in haar eerste gesprek met Lot en Elly van haar
verworven inzichten:
‘- (....) En als ik morgen oud ben, een oude vrouw, en geen stem meer
heb....
- Dan zal je lijden, Ottilie, zei Lot.
- Dan zal ik niet lijden, Lot. Dan ben ik gelukkig geweest. Dan heb ik gehad
wat mijn deel was. Ik vraag niet het eeuwige, hier. Dan ben ik tevreden
en dan word ik oud, rustig, rustig oud....’ (pag. 135)
Bij Harold is het al heel duidelijk, dat hij de tijdsbeweging beleeft. Het is bijna de
enige kant van zijn wezen, die ons getoond wordt. Ina is hierboven al besproken.
Anton, Stefanie en Pauws vormen een apart groepje. Terwijl de personen uit de
laatst behandelde groep, hoe weinig facetten van hun persoonlijkheid ook getoond
worden, toch wat hun type betreft voortdurend door hun beleving van de tijdstroom
worden bepaald, is dit bij deze drie figuren slechts ten dele het geval. Alleen in een
van hun laatste scènes, die dan wel het hoogtepunt vormen van hun optreden in
het verhaal, geven zij blijk de tijdsbeweging te beleven. In de gehele rest van het
verhaal zijn zij ‘flat’; door het slot alleen laten zij een iets genuanceerder indruk bij
de lezer achter. Dit laatste geldt misschien nog het minst voor Anton, die in zijn
egoïstische genotzucht zich bewust uit de stroom van het leven terugtrekt en zich
verdiept in de biografieën der Romeinse keizers, met wie hij zich graag vereenzelvigt.
In het tweede deel worden hij en Stefanie door Ina ondervraagd over hetgeen zestig
jaar geleden gebeurd moet zijn, en dan ontwaakt in deze figuren het tijdbesef. Pauws
treedt in slechts twee hoofdstukken op. De eerste keer is hij een geheel ‘flat’ type,
zijn opmerkingen over
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vroeger betreffen uitsluitend de feiten. In deel twee echter, wanneer hij zijn zieke
zoon bezoekt in het huis van zijn gewezen vrouw, wordt hij door het verleden
overweldigd, hetgeen o.a. uit de volgende passage blijkt:
‘O, wat was zij lief en mooi geweest, toen hij haar getrouwd had (....) Een
paar jaar slechts; tóen.... toen had zij die ploert ontmoet.... Trevelley (....)
En sedert.... had hij haar nooit meer gezien! Hoe lang was het geleden?
Hij rekende het uit; het was vier-en-dértig jaar geleden! Zijn kleine Ottilie
was een meisje van zes geweest (....)’ (pag. 256)
Resten nog Therèse en Daan. Therèse treedt eigenlijk alleen in hoofdstuk XIII van
het eerste deel op. Later, als oma Ottilie sterft, is zij slechts een figurante. In haar
eerste scène is zij, als type, te vergelijken met Harold: zij wordt alleen maar getekend
in haar herinnering van de moord. Daan, ten slotte, heeft niet meer dan twee scènes,
in het tweede deel. We kunnen hem kenschetsen als de boodschapper uit Indië;
als zodanig beleeft hij de tijd zeer sterk.
De meeste figuren in Van Oude Mensen, tot zelfs enige hoofdpersonen toe,
behoren dus tot het overgangstype tussen ‘flat’ en ‘round’. De beleving van de tijd
is hierbij een bepalende factor. De wijze waarop zij de tijd beleven hangt samen
met de situatie waarin zij zich bevinden. In hun verlangens, verwachtingen,
herinneringen, angsten en overdenkingen wordt hun tijdbeleving getekend. De mate
waarin dit gebeurt, houdt verband met de rol die zij in het verhaal spelen en met de
compositie. Voor Van Oude Mensen geldt: hoe belangrijker hun rol, hoe intenser
en veelvuldiger hun tijdbeleving (bijv. oma Ottilie, Takma, Harold); bij sommige
tweede-plansrollen - personen die veelvuldig optreden, maar de loop der
gebeurtenissen niet bepalen - vinden we alleen tijdbeleving in een enkele scène,
en wel juist in de laatste scène waarin zij optreden (bijv. Anton en Stefanie); andere
tweede-plansrollen - personen die in heel weinig scènes voorkomen, maar als
‘spiegelfiguur’ van belang zijn (Therèse), of die de loop der gebeurtenissen een
1
wending geven (Daan) - geven van tijdbeleving duidelijk blijk in die enkele scènes .

1

C.f. E. Lämmert, o.c. p. 101: wanneer verhaalpersonen in hun herinnering teruggaan, wanneer
zij vermoedens koesteren en plannen maken, dan eerst worden zij werkelijk ‘round’. Het hangt
samen met hun mens-zijn.
Henry James eist van de personen in een verhaal, dat zij zich ‘bewildered’ tonen over de
situaties waarin zij komen te verkeren (The Art of the Novel, New-York-London 1953, p.
62-66). Ik meen, dat ‘bewilderment’ vooral dan de indruk van een ‘round character’ vestigt,
wanneer de tijdbeleving daarin de dominerende factor is.
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Aldus meen ik in de tijdbeleving een der belangrijkste principes te hebben gevonden,
die de overgang van ‘flat’ naar ‘round’ beheersen. En wel daarom acht ik dit principe
zo belangrijk, omdat het wezenlijk samenhangt met een der structuurelementen van
het verhaal, de tijdsfactor als constituent van de scène. Dat er ook een samenhang
bestaat met het grondmotief van Van Oude Mensen, acht ik vooralsnog een
toevalligheid. Mocht uit andere onderzoekingen blijken, dat het hier gevonden
grondmotief in wezen in alle, of althans in zeer vele verhalen voorkomt, en wel zo
dat er van een bepaald genre gesproken zou kunnen worden, dan ligt het voor de
hand ook in dit opzicht van een wezenlijk verband te spreken. Het materiaal waartoe
deze studie zich beperkt, laat m.i. echter een dergelijke conclusie niet toe.
Na de beleving van de tijd vraagt nu de beleving van de ruimte de aandacht. We
hebben gezien, dat de ruimte, die tegelijkertijd als speelruimte en als belangenruimte
bestaat, opgeroepen wordt door het optreden van de personen. Dit neemt niet weg,
dat de lezer de figuren ziet bewegen in die aldus ontstane ruimte. Zij roepen haar
op èn maken er deel van uit. In dubbele betekenis van het woord ‘vormen’ zij de
familiekring. En zij bewegen zich door hun wereld, die zij tegelijkertijd ondergaan.
Hierdoor worden ook zij ‘zichtbaar’.
Nu kan men deze zichtbaarheid op twee manieren opvatten. De eerste opvatting
ligt het meest voor de hand. Men bedoelt dan met zichtbaarheid de scherpte van
het uiterlijke beeld der personen, zoals zij meestal bij hun eerste optreden door de
verteller worden beschreven. De soms overvloedige hoeveelheid details die dan
gegeven wordt, blijft de lezer echter niet bij dan in vage herinnering, of helemaal
niet. Slechts die trekken die met ieder volgend optreden opnieuw onder de aandacht
worden gebracht, bepalen het beeld dat de lezer van hen heeft. Zij zijn veel minder
in aantal dan bij de eerste persoonsbeschrijving. Er heeft een zekere selectie plaats
gehad. Sommige trekjes kunnen daarbij op innerlijk leven duiden, maar dan toch
steeds op ‘the second nature’, de naar buiten gekeerde en voor anderen ervaarbare
kant van het innerlijk leven. Het zijn dan meestal bepaalde uitdrukkingen, die als
typerende zegswijzen gebruikt worden; bijv. bij Anton ‘Mij kan de hele kluit geen
spier schelen’, of bij Stefanie ‘Dat is niet zoals het behoort’. Van de regelmatig
terugkerende details van het uiterlijk zijn Stefanies ‘vogelhoofdje’ en de gedaante
van een ‘tempelier’ van dokter Roelofsz goede voorbeelden. Maar of zij nu het
uiterlijk, dan wel het innerlijk betreffen, deze geselecteerde aanduidingen dragen,
men mag wel zeggen: juist door hun scherpte en door die selectie, bij tot de

W. Blok, Verhaal en lezer

225
vorming van een ‘flat character’. De personen worden tot eenvoudig gestructureerde,
gemakkelijk herkenbare figuren herleid, die door die beperking weinig mogelijkheid
meer hebben tot ontwikkeling. Petsch merkt in dit verband op, dat bijfiguren op deze
wijze dikwijls duidelijker omlijnd zijn dan hoofdfiguren, die a.h.w. meer disponibel
1
blijven voor veranderingen .
Van Lots uiterlijk komt de lezer eigenlijk niet meer te weten dan dat hij blond is
en nogal fatterig. Toch kan men niet zeggen, dat hij in het verhaal een vage figuur
blijft. Hij behoort integendeel tot de zichtbaarste. Bovendien is hij onder de
hoofdfiguren degene die het meest aan verandering onderhevig is. Hoe is dit
mogelijk?
Ik kom hiermee aan de tweede betekenis die het begrip ‘zichtbaarheid’ in dit
verband kan hebben. Zou men bij het selectie-procédé kunnen zeggen, dat de
personen direct zichtbaar worden gemaakt - de verteller noemt immers hetgeen
aan hen opvalt nauwkeurig op -, in dit geval kan men van indirect zichtbaarmaken
spreken. De persoon wordt nu niet beschreven, maar duidelijk gemaakt, en wel
door middel van zijn omgeving. Hij beleeft de ruimte om zich heen en in die beleving
wordt hij getekend. De lezer gaat de persoon zien, omdat hij diens omgeving ziet
en wel juist zo als die persoon zelf haar ziet. Hoe concreter, hoe scherper nu de
omgeving - als beleefde ruimte - in het verhaal verschijnt, hoe scherper ook de figuur
de lezer voor ogen komt te staan. En omgekeerd, als de omgeving niet getekend
wordt als beleefde ruimte, of als de gevoelens worden weergegeven zonder dat de
omgeving welomlijnd daarin mede begrepen is, zal de persoon er des te vager door
zijn. Hij wordt als het ware zichtbaar, doordat hij tegen zijn omgeving uitkomt. De
dingen om hem heen omramen hem, sparen hem uit en roepen zijn contouren op.
Zoals we aan de ruimte twee aspecten konden onderscheiden, de speelruimte
en de belangenruimte, die elkaar veronderstellen, zo kunnen we dit ook bij de
personen. Ieder van hen is in principe zowel een ruimtelijke als een levende persoon,
en ook hier veronderstelt het ene aspect het andere. Terwijl bij directe
zichtbaarwording de ruimtelijke persoon de levende oproept, roept bij indirecte
zichtbaarwording de levende persoon de ruimtelijke op. Bij het eerste procédé is
selectie het bepalende principe en is de kans op een ‘flat character’ groot. Bij het
tweede procédé speelt de relatie van de personen tot de ruimte de voornaamste
rol. Is deze zodanig dat de gevoelswereld met de omgeving a.h.w. gestoffeerd is,
dan tekent de persoon zich in ruimtelijk

1

R. Petsch, Wesen und Formen der Erzählkunst, p. 130.
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opzicht ‘round’ in die omgeving af. Bij vaagheid van tekening der omgeving blijft in
dit opzicht ook de persoon vaag, hoe rijk het gevoelsleven overigens ook zijn mag.
De lezer voelt hem dan slechts aan, hij begrijpt hem zonder zich een voorstelling
van hem te kunnen maken, of hij heeft alweer met een ‘flat character’ te doen; hier
1
zou ik de woorden van Forster willen gebruiken: hij is ‘a flat pretending to be round’ .
Enige voorbeelden ter toelichting. In Het Zwarte Licht van Harry Mulisch wordt
de hoofdpersoon, Akelei geheten, nergens direct beschreven. Toch staat hij de lezer
scherp voor ogen, waartoe o.a. de volgende passage meewerkt:
‘Behoedzaam deed hij de deur achter zich dicht, zo geruisloos alsof hij
een insluiper was. Weifelend bleef hij staan, en begon toen onzeker de
halfdonkere gang in te lopen. Waar moest hij wezen? De deur aan het
eind was de spreekkamer. Bij een hoge, staande klok van zwartgelakt
hout, halverwege de gang, hield hij stil. Achter glas deinde een langzame
slinger met een koperen schijf als gewicht. Overal stilte, - alleen het trage
tikken.... Klik. Klak.... Met grote ogen keek hij naar de glimmende schijf,
die in stille extase, verborgen in een gang, met ingehouden adem door
de tijd roeide.... Langzaam kwam hij naderbij, starend naar de glanzende
beweging. Gebiologeerd zakte hij even later op zijn hurken, legde zijn
handen tegen het hout en drukte zijn neus tegen het glas. Langzaam
zwenkten zijn ogen mee naar links en rechts met de koperen glans, en
zijn adem schrok van het koude glas.... Klik. Klak.... Hoe mooi, hoe mooi
was de glans van het koper. Tranen vulden zijn ogen; hij sloot ze, legde
een beetje snikkend zijn wang tegen het glas en omhelsde de klok met
2
de volle omvang van zijn armen....’
Aan de ene kant wordt de ruimte hier door de persoon opgeroepen; er is duidelijk
sprake van zowel een speel- als een belangenruimte. Ze wordt door de hoofdpersoon
intensief beleefd. En in die beleving staat ze scherp getekend. Aan de andere kant
is het nu, of deze gang en deze klok iets van hun zichtbaarheid aan Akelei meedelen.
Akeleis gebaren in deze ruimte zijn zo concreet mogelijk, omdat de ruimte dat is.
En dit is des te opmerkelijker, omdat de achtergrond van deze scène, de eigenlijke
zin ervan, in dit gedeelte van het verhaal aan de lezer nog niet duidelijk kan zijn
geworden. Men begrijpt deze handeling niet, maar ziet ze toch ongemeen scherp
voor zich, omdat ze ‘ruimtelijk’ doorleefd is.
Een voorbeeld van het tegendeel vinden we in Vladimir Nabokovs Lolita. Het
meisje dat in de titel genoemd wordt, blijft vaag. Tijdens de grote autoreis die zij met
haar stiefvader-minnaar door de Ver-

1
2

E.M. Forster, o.c. p. 75.
3

Harry Mulisch, Het Zwarte Licht, Amsterdam 1957 , p. 15-16.
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enigde Staten maakt, laat zij niet merken, wat de kennismaking met deze enorme
ruimte voor haar betekent. Ook het leven in hotels schijnt aan haar voorbij te gaan.
Eerst als zij wegvlucht van haar vader, leert de lezer haar afkeer begrijpen. Voordien
zijn er wel aanwijzingen voor dergelijke gevoelens, maar zij worden steeds vanuit
haar vader beschreven en beleefd. De lezer leert er de vader, en niet zozeer de
dochter door kennen. Dit behoeft geen fout in het verhaal te zijn. Het is immers niet
Nabokovs bedoeling, Lolita te beschrijven, maar de vader. Zelfs is het van belang,
dat de lezer Lolita niet helder ‘ziet’, omdat ook de vader haar in wezen niet begrijpt.
Nabokov beperkt zich tot het verhaal van Humberts liefdegevoelens, en dit doet hij
goed. Wel echter kan men zeggen, dat het verhaal gekenmerkt wordt door deze
beperking. Nabokov bestrijkt in zijn boek slechts een klein terrein.
Een interessant geval is de figuur van Ernst in Couperus' Zielenschemering, het
derde deel van De Boeken der Kleine Zielen. Ernst beleeft zijn ruimte zeer intens,
op een wijze als geen der anderen, en zeer beperkt: hij ziet slechts zielen, aan
kettingen geklonken, levend in zijn vazen, boeken en kaarten. Hij is ‘gek’. De lezer
ziet Ernst ook in zijn krankzinnigheid. Een van de voornaamste middelen nu waardoor
dit bereikt wordt, is de beperktheid van Ernsts beleving van de ruimte. Dit is niet
alleen een psychologische verklaring, maar ook een zuiver literaire. Ernst is
monomaan. Zijn ruimte bestaat inderdaad uit die alleen door hem geziene zielen.
In en door deze uitzonderlijke ruimte wordt hij zichtbaar gemaakt. Geen der andere
personen wordt op soortgelijke wijze in zijn ruimte zichtbaar. Ernst is inderdaad
‘abnormaal’.
Ten overvloede wellicht wil ik er nog op wijzen, dat de ronding der figuren in de
ruimte tot een ‘round character’, evenals dat bij de tijdbeleving het geval bleek, door
de tekst zelf gegeven wordt. Afwezigheid van deze gegevens verhindert de
totstandkoming van een ‘round character’ en lever ‘flatness’ op. We zien dit duidelijk
aan de personen in Van Oude Mensen.
Lot en Elly moeten ook nu weer beiden ‘round’ genoemd worden; alleen al de
wijze waarop zij het zuiden beleven, noopt daartoe. ‘Flat’ blijven zonder twijfel Anna,
Hugh, Leopold, Gus, Pol, Lili, Frits, Aldo, Theo en Floor. Omdat zij de familiekring
helpen vormen, hebben zij natuurlijk wel een belangrijk aandeel aan de ruimtewerking
in het verhaal, maar dit is niet het ruimteaspect dat ons hier bezighoudt.
De overigen dienen nader bekeken te worden. Oma Ottilie, die in de zin van Muirs
typering ‘flat’ is, geeft door de werking van de ruimtefactor opnieuw aanleiding haar
tot de ‘round characters’ te
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rekenen. Vooral de scènes waarin zij de geest van haar vermoorde echtgenoot ziet
verschijnen, dragen daartoe bij. Daarnaast wil ik nog de bezoekverdeling noemen;
telkens als daarvan sprake is, doet de bijna hiërarchische verdeling van het huis
haar persoon als tronende grootmoeder scherp uitkomen. Takma kan men in dit
opzicht veel minder ‘round’ noemen. Zijn werk aan zijn bureau in het tweede
hoofdstuk, zijn korte wandelingetje naar het huis van oma Ottilie en de sfeer in zijn
huis als hij gestorven is, leveren daartoe bijdragen van te ondergeschikt belang.
Omdat er echter telkens weer tendenties in die richting zijn, zou ik ten aanzien van
hem toch wel van een lichte ‘ronding van de curve’ willen spreken. De oude dokter
Roelofsz echter blijft, in dit opzicht, ‘flat’. In zijn gesprekken met Takma en oma
Ottilie enerzijds, en met Daan anderzijds wordt wel het Indische landschap met de
pasanggrahan opgeroepen, maar de in die gesprekken opkomende gevoelens
hebben niet zozeer met enige ruimtebeleving te maken, als wel met de tijdbeleving,
of het zijn gevoelens die hun belang in zichzelf dragen. Roelofsz is ‘a flat pretending
to be round’, in ruimtelijk opzicht.
Mama Ottilie en Steyn behoren beiden weer tot de ‘round characters’. Hoe leeft
het huis rondom Ottilie in het eerste hoofdstuk, wanneer zij peinzend over het
eventuele inwonen van Lot en Elly de trap oploopt, of wanneer zij in bed ligt te
luisteren of Steyn thuiskomt. Dit is geheel en al háár huis, en daardoor wordt zijzelve
daarin zo duidelijk zichtbaar. Wanneer ze op bezoek is bij haar oude moeder, verliest
zij aan ‘ruimtelijkheid’. Zij wordt dan, in het derde verhaalmotief, een bijfiguur. Toch
kan men haar, vanwege het belang van haar eerste scènes voor het eerste
verhaalmotief, wel ‘round’ noemen.
Steyn komt, evenals zijn vrouw, voornamelijk uit in zijn eigen huis. Het zeer
indringend geschreven eerste hoofdstuk, dat hun samenleven als kat en hond
beschrijft, stempelt ook hem tot een ‘round character’. Zonder de scènes van het
eerste verhaalmotief zou hij tot de ‘flat’ zijn gaan behoren.
Harold is voortdurend ‘round’. Zozeer leeft hij in zijn herinnering van het verleden,
dat dit verleden voor hem heden is gebleven. Hij wordt vrijwel alleen getekend in
deze herinnering, zijn visioen van de moord voortdurend herbelevend, en in zijn
angst voor ‘het Ding’, dat hem lijfelijk verschijnt. Daardoor is Indië inderdaad nog
de omgeving waarin hij verkeert, en leeft hij anderzijds in de wereld van zijn
angstdemon. Beide gebieden doen hem als ‘round’ ervaren.
Hoe kort ook de scène is waarin Therèse optreedt, zij is daarin zeer ruimtelijk
aanwezig. Het klooster, met zijn sfeer van inkeer, gebed en
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boetedoening, doet haar zo scherp uitkomen, dat de lezer haar niet meer vergeten
kan.
In tegenstelling tot de werking die op Daan de tijdsfactor uitoefent; stempelt de
ruimtefactor hem niet tot een ‘round character’. Wel heeft hij zijn
gemoedsbewegingen, zeer sterke zelfs, in zijn gesprekken met Harold en Roelofsz,
maar evenals de dokter is hij in ruimtelijk opzicht ‘a flat pretending to be round’. De
omgeving speelt bij zijn optreden geen rol in deze zin, dat de door hem opgeroepen
ruimte nu ook als door hem beleefde ruimte getekend wordt.
Ook Stefanie is in dit opzicht ‘flat’. Alleen bij haar bezoek aan Anton, in het begin
van deel twee, is zij meer dan een zich daar haar speelruimte bewegende figuur.
Antons kamer en levenswijze maken een beangstigende indruk op haar en even
laat zij zich tot zondige nieuwsgierigheid verleiden. Deze scène is echter voor het
verloop van het verhaal zo onbelangrijk, want zonder enige consequentie, dat
Stefanie over het geheel genomen ‘flat’ moet worden genoemd.
Anton echter is bepaald ‘round’. Hij heeft zich een eigen wereldje van egoïsme
en genot geschapen, waarin hij duidelijk afgetekend staat. Al zijn gebaren, tot het
roken van zijn pijp toe, moeten uit dit egoïsme begrepen worden. En als hij zich
buiten dit wereldje begeeft, om zijn moeder op te zoeken, dan heeft hij weer zijn
eigen reactie op deze andere omgeving. De ruimte die hij dan schept door zijn
optreden, drukt op hem het stempel van het onderdanige kind.
Na enige aarzeling meen ik ten aanzien van Ina te moeten besluiten, dat zij, wat
de ruimtebeleving betreft, bij de ‘flat characters’ behoort. Zij is alleen ‘round’ door
haar tijdbeleving. Om achter het grote geheim van het verleden te komen, begeeft
zij zich gehaast van de een naar de ander, maar de omgeving speelt daarbij voor
haar geen rol. Zelfs wanneer zij Harold in zijn overpeinzingen stoort, en wanneer
zij het gesprek tussen Daan en haar vader ten dele afluistert, roept zij uitsluitend
ruimte op, maar beleeft zij die niet.
Adèle is eveneens ‘flat’. De enige invloed die van de omgeving op haar uitgaat,
is merkbaar aan haar neiging alle kamers netjes op te ruimen. Dit is ook de aanleiding
tot haar ontdekking van de brief, die oma Ottilie zestig jaar geleden aan Takma heeft
geschreven. Het heeft dus wel zijn plaats gekregen in de ontwikkelingsgang der
gebeurtenissen, maar die plaats is zo ondergeschikt, het belang ervan valt dermate
in het niet bij de heftige gemoedsbewegingen die haar bij het lezen van de brief
overvallen, dat haar type er niet ‘round’ door wordt.
Ten slotte nog de twee personen die in hoofdzaak de twee compositiemotieven
uitmaken, Ottilie jr. en Pauws. Beiden zou ik ‘round’ willen
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noemen. In het laatste hoofdstuk van deel één laat Ottilie Lot en Elly haar tuin zien
en daarbij gaat zij met zoveel uitbundige vreugde op in de heerlijke overdaad van
bloemen en vruchten die de natuur aan haar tuin heeft geschonken, dat Lot in haar
het zuiden lijfelijk ontmoet.
Pauws is alleen in het tweede hoofdstuk van zijn optreden ‘round’ te noemen.
Maar omdat dit zowel het voornaamste als het laatste hoofdstuk van de twee is,
ondervindt de gehele figuur er invloed van. Wanneer hij aan het ziekbed van zijn
slapende zoon zit, ondergaat hij de invloed van het huis van zijn gewezen vrouw.
Zijn stemming, zijn gedachten worden erdoor bepaald. En als hij even later de trap
afdaalt om zich naar zijn hotel te begeven, overweldigt de situatie hem zo, dat hij
aarzelt of hij niet zal blijven en naar haar toegaan.
In onderstaand overzicht staan alle personen die in Van Oude Mensen voorkomen
genoemd. In de eerste twee kolommen achter de namen is aangegeven, of zij ‘round’
dan wel ‘flat’ zijn in de betekenis die Forster en Muir er ongeveer aan hechten.
Daarin is verdisconteerd, of de figuur al dan niet in één zin, of in een paar zinnen
samengevat kan worden, en of hij een ontwikkeling, een rijping, te zien geeft, of
niet. Het onderscheid tussen ‘dramatising his real nature’ en ‘dramatising his second
nature’ laat ik buiten beschouwing. Het doet immers alleen dienst in eenvoudige
gevallen. Zodra in een persoon de twee ideale typen gemengd zijn, is dit onderscheid
niet meer hanteerbaar. In de derde en vierde kolom kan men vinden, welke personen
blijk geven, dat zij de tijdstroom, resp. de ruimtewerking ondergaan. Daarmee is
tegelijkertijd uitgedrukt, volgens welk principe sommige ‘flat characters’ zich
ontwikkeld hebben tot een enigermate ‘round character’. Haakjes rondom gegevens
in de derde en vierde kolom duiden aan, dat deze figuren in het genoemde opzicht
slechts ten dele de indruk van ‘round’ vestigen.
Gaan we nu samenvattend na, wat de tabel ons met betrekking tot de structurele
betekenis van de factoren tijd en ruimte voor de persoonsfactor laat zien, dan blijkt,
dat de figuren die volgens het inzicht van Forster en Muir werkelijk ‘round’ zijn,
eveneens de door mij besproken kenmerken bezitten. Een ‘flat character’ behoeft
ze echter niet te vertonen. Zonder tijd- en ruimtebeleving is hij zo ‘flat’ als een
personage maar zijn kan. Mèt deze kenmerken vertoont hij, ondanks zijn ‘flatness’,
toch een zekere diepte, ‘this wonderful feeling of human depth’. De mate waarin hij
deze kenmerken bezit, is afhankelijk van de hoeveelheid tekst waarin het personage
er blijk van geeft ze te bezitten, zowel als van de nadruk die deze passages op
grond
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Tabel X
Naam
Lot Pauws

Round
round

Elly Takma

round

Flat

Tijd
tijd

Ruimte
ruimte

tijd

ruimte

Ottilie Steyn de
Weert

flat

tijd

ruimte

Frans Steyn de
Weert

flat

tijn

ruimte

Ottilie Dercksz

flat

tijd

ruimte

Emile Takma

flat

tijd

(ruimte)

Dr. Roeloefsz

flat

tijd

Stefanie de
Laders

flat

(tijd)

Anton Dercksz

flat

(tijd)

ruimte

Harold Dercksz

flat

tijd

ruimte

Daan Dercksz

flat

tijd

Therèse van
der Staff

flat

tijd

Ina d'Herbourg

flat

tijd

Leopold
d'Herbourg

flat

Lili van Wely

flat

Frits van Wely

flat

Pol d'Herbourg

flat

Gus d'Herbourg

flat

Floor Dercksz

flat

Theo van der
Staff

flat

Pauws

flat

(tijd)

(ruimte)

Ottilie Pauws

flat

tijd

ruimte

Aldo

flat

Hugh Trevelley

flat

Anna

flat

Adèle Takma

flat

ruimte

van de compositie van het verhaal verkrijgen. Tijd- en ruimtebeleving zijn dus
principes die wel de overgangsvormen tussen de beide ideale typen ‘flat’ en ‘round’,
maar niet deze typen zelf bepalen. We hebben te doen met kenmerken van een
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andere orde, dan Forsters ‘wel/niet samen te vatten’ en Muirs ‘statisch/dynamisch’,
en die m.i. beter hanteerbaar zijn dan Muirs onderscheid ‘dramatising their second
nature - dramatising their real nature’.
Hiermee is niet gezegd, dat de typologie van verhaalpersonen nu definitief
vastgesteld zou zijn. De verscheidenheid der personages is daarvoor natuurlijk te
groot, zij kan niet in een eenvoudig systeem gevangen worden. Wel echter meen
ik, dat door de bovenstaande uiteenzetting aan de typologie van Forster en Muir
iets is toegevoegd, waardoor een fijner onderscheid mogelijk is.
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Niet alleen echter in structureel opzicht, ook voor de compositie, i.c. van Van Oude
Mensen, is de verdeling in typen en de karakterisering der overgangsvormen van
belang. Uitsluitend de figuren van het tweede verhaalmotief, Lot en Elly, hebben
een werkelijk ‘round character’. Alle andere, zelfs oma Ottilie, zijn in wezen ‘flat’.
De hoofdpersonen echter van het eerste en derde verhaalmotief, mama Ottilie,
Steyn, oma Ottilie en Takma, vertonen aanmerkelijk meer ‘diepte’ dan de bijfiguren.
Ook Harold mag, mede blijkens de tabel, hiertoe worden gerekend, de zoon die het
meest onder de druk van het verleden te lijden heeft. Dat bovendien aan Therèse
zoveel zorg is besteed, is opmerkelijk. Zij komt vrijwel niet in het verhaal voor en
toch behoort zij tot de figuren die zeer dicht bij de ‘round characters’ zijn komen te
1
staan. Het handschrift zal hiervoor een verklaring kunnen geven . Voorts blijkt weer
eens het belang van de compositie-motieven: gezien het feit dat bijna alle
hoofdpersonen van de verhaal-motieven tot de overgangstypen behoren, valt het
op, dat vooral ook aan de jongste Ottilie zoveel aandacht is geschonken, terwijl ook
Pauws geen ‘flat character’ is gebleven.
In de accentuering van de verschillende personen op deze wijze, is de hand van
de auteur te herkennen. De wijze waarop van de mogelijkheden tot karakterisering
gebruik is gemaakt, typeert hem. Couperus heeft, blijkens Van Oude Mensen, een
voorkeur voor ‘flat characters’, zelfs bij een nogal dramatisch gegeven als dat van
de nawerking van een moord. Niettemin is hij evenzeer in staat ‘round characters’
te tekenen. In hoeverre dit alles voor de karakterisering van de schrijver van belang
is, zal pas kunnen blijken na vergelijking van dit verhaal met andere van dezelfde
auteur en van derden. Men zou dan een overzicht kunnen krijgen van de personen
met een ‘round character’, van die met een geheel ‘flat character’ en van die welke
op de aangegeven wijzen verdieping van het ‘flat character’ vertonen. Dit, in verband
gezien met andere compositieëlementen, zal een bijdrage kunnen leveren tot een
kenschets van Couperus' schrijverschap. Een dergelijk onderzoek valt echter buiten
de opzet van deze studie.

1

Zie p. 325-327 van deze studie.
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VII Perspectief en lezer
Op pag. 194 hebben we vastgesteld, dat de lezer het punt van waarneming en
beleving is, ten opzichte waarvan de ruimte komt te bestaan. In hoeverre die ruimte
drie-dimensionaal is, lieten we daarbij in het midden - en ook nu zal dit geen punt
van bespreking zijn. We zagen haar alleen als het veld van relaties tussen een
aantal topografische gegevens en de personen van het verhaal.
Het spreekt vanzelf, dat we bij uitbreiding de lezer ook het punt van waarneming
en beleving kunnen noemen, ten opzichte waarvan het gehele verhaal komt te
bestaan. Hij is erbij betrokken als een hevig geïnteresseerd toeschouwer, maar als
een toeschouwer zonder wie al die gebeurtenissen niet plaats gevonden zouden
hebben. Door te lezen brengt hij het verhaal tot leven, het bestaat vóór hem en
tegelijk door hem.
Deze betrekking tussen de lezer en het gelezen verhaal heeft twee aspecten. In
de eerste plaats is er de tijdsbetrekking en wel in deze zin, dat het aanhoudend
lezen het ontrollen van het verhaal betekent, de loop inderdaad der gebeurtenissen.
Over dit aspect is in deze studie reeds genoeg gezegd. In de tweede plaats heeft
deze betrekking een tijdloos aspect: het voor-elkaar-bestaan van de wendingen,
gebeurtenissen, scènes, ja van het gehele verhaal, in een ononderbroken verloop
aan de ene kant en van de waarnemende en belevende lezer aan de andere kant.
Van het standpunt van de waarnemende lezer uit kan men zeggen, dat hij op het
verhaal in al zijn onderdelen en in zijn geheel een bepaald zicht heeft. Omdat het
verhaal zich als een apart, afgerond geheel aanbiedt, betrekt hij successievelijk de
onderdelen op elkaar en op het geheel, beschouwt hij ze als bouwstenen van het
geheel, die slechts vanuit dit geheel volkomen begrepen, c.q. beleefd kunnen worden.
1
Er heeft een zekere ‘Gestalt’-werking plaats . Dit wil zeggen, dat voor de belevende
lezer het zicht op het verhaal tot ‘in-zicht’ wordt verdiept. Hij ziet meer, hij ziet ‘verder’
dan alleen

1

Het doet hier niet ter zake, dat bij eerste lezing de onderdelen op een wordend, nog onbekend
geheel betrokken worden, en bij herlezing deze betrekking directer en volkomener tot stand
gebracht wordt. Het gaat hier om de ‘Gestalt’-werking als zodanig.
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de passage die hij voor zich heeft. Het zicht op en het in-zicht in het verhaal worden
zowel door het punt van waarneming en beleving, als door het zich voordoende
samenstel van gegevens bepaald. Dit zicht en in-zicht nu, begrepen als een
betrekking die reeds tijdens het lezen bestaat, noem ik het perspectief.
Het perspectief moet niet als een ruimtelijke, maar als een psychologisch-literaire
categorie opgevat worden. Ook de ermee samenhangende begrippen afstand - nl.
de afstand van de lezer-toeschouwer tot het verhaal - en diepte - in de betekenis
die in hoofdstuk IV van deze studie eraan is gehecht - zijn psychologisch-literaire
1
begrippen, d.w.z. specifiek voor het verhaal als verteld literair kunstwerk . Dit hangt
samen met de eigen aard van de wijze, waarop de gebeurtenissen uit het verhaal
door de lezer worden waargenomen en beleefd, die geheel anders is dan de wijze
waarop iemand de werkelijkheid waarneemt. Hoe deze waarneming en beleving in
de geest van de lezer tot stand komen, gaat de psychologie aan en blijft buiten deze
beschouwingen. Wel zal hier nader onderzocht worden, wat het verhaal omtrent
het perspectief kan leren.
Om het perspectief nader te bepalen, is onze eerste vraag: hoe biedt het verhaal
zich aan de lezer aan, als hoedanig komt het tot hem? Als men zich losmaakt van
zijn lectuur, is men geneigd te antwoorden: het wordt verteld, het is immers een
verhaal. Dit is misschien een banaal antwoord, maar het biedt toch twee
aanknopingspunten voor minder banale beschouwingen.
Ten eerste moet opgemerkt worden, dat men niet antwoordt als lezer, maar als
beoordelaar. Zolang men lezer is, gééft men geen antwoord; er is dan alleen het
verhaal, vragen van buiten bestaan niet. Het is dan

1

Kayser wijst erop, dat het een technische fout betekent, ‘wenn innerhalb eines Satzes oder
Abschnitts mit festgelegter Perspektive ungerechtfertigt gewechselt wird’. Als voorbeeld noemt
hij, ‘dasz ein Erzähler seinen Standpunkt bei einer Gruppe von Menschen gewählt habe, die
aus der Ferne einen Reiter beobachten: “sie sahen, wie er Iangsam auf einen pflügenden
Bauer zuritt. Scheu und mit leiser Stimme fragte er ihn, ob er in seinem Hause für einige Tage
Unterkunft finden könne. (....)”.’ (W. Kayser, Das sprachliche Kunstwerk, p. 210). Vanuit het
eenmaal gekozen standpunt, zegt Kayser terecht, kan niet verteld worden dat de ruiter ‘scheu
und mit leiser Stimme’ spreekt. Deze uiteenzetting mag echter niet aldus begrepen worden,
dat het perspectief bepaald zou zijn door de afstand tussen het punt van waarneming en
hetgeen gezien wordt, i.c. die tussen de toeschouwers en de ruiter. Het gaat niet om het
belang van deze afstand als ruimtelijke afmeting, maar algemener: als mogelijkheid tot begrip
van de situatie. Dat hier inderdaad een bepaalde afstand in het geding is, mag een toevallige
omstandigheid heten. Hoezeer Kayser hier ook gelijk heeft, het gekozen voorbeeld is
verraderlijk. (Zie ook p. 257, noot 2.)
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ook in het geheel niet zeker, dat men als beoordelaar zijn ervaring als lezer juist
weergeeft en niet door de schijn der dingen, door de conventionele betekenis van
het woord verhaal, tot een verkeerd antwoord verleid wordt. Afgaande op mijn eigen
ervaring als lezer, kan ik dan ook met dit antwoord slechts ten dele instemmen.
Inderdaad ‘krijgt’ de lezer zijn verhaal, maar bij reflectie op mijn leeservaring moet
ik hieraan toevoegen, dat dit ‘krijgen’ toch alleen maar aan vertellen doet denken.
1
Geheel hetzelfde is het niet . Het verschil is niet gemakkelijk te omschrijven. Het is
weliswaar of de lezer de gegevens ‘krijgt’, maar ook of ze hem niet ‘gegeven’ worden.
Het beste is dit nog te benaderen door een nieuwe vraag te stellen, die meteen het
tweede aanknopingspunt biedt: Als het verhaal verteld wordt, wie of wat is dan de
verteller?
In de voorgaande hoofdstukken is telkens over een verteller gesproken, zonder
dat echter aangegeven werd, wie of wat men eronder moet verstaan. Het is hier de
plaats, nader op deze vraag in te gaan.
Wanneer we wel kunnen zeggen, dat de lezer het verhaal krijgt, maar niet dat het
hem wordt gegeven, kunnen we dit ook zo formuleren, dat het verhaal weliswaar
verteld wordt, maar zonder dat er een verteller is. De lezer voelt zich niet tegenover
iets of iemand staan, door wie hij zijn beleving van de verhaalde gebeurtenissen
deelachtig wordt. Integendeel, hij ervaart die gebeurtenissen als onmiddellijk
aanwezig, zij presenteren zich als het ware zelf aan hem. Zien we naar het begin
van Van Oude Mensen:
‘De diepe basstem van Steyn klonk in de vestibule.’
Dit wordt als een vaststaand feit ‘uitgesproken’, maar als men zich afvraagt: door
wie?, dan kan van de leeservaring uit alleen het antwoord gegeven worden: door
het verhaal. De lezer ziet de uitspraak

1

Ik ben niet in de gelegenheid geweest hierover, en over aanverwante vraagstukken, een
enquête te houden. Wel heb ik een zestal mensen erover ondervraagd, maar dit aantal is te
gering om enige zekerheid te geven. Van dit zestal was er één, wier antwoord steeds afweek
van dat der anderen, een huisvrouw, ± 35 jaar, die uit gebrek aan tijd weinig leest en dan nog
speciaal geen romans, omdat zij daarvan niet houdt (A). De meningen der andere vijf stemden
vrijwel met elkaar overeen. Het waren: een musicus, ± 25 jaar, leest graag en veel, vooral
romans (B); een fysicus, rector van een middelbare school, ± 50 jaar, leest graag, ook romans
(C); een jurist, ± 30 jaar, leest graag en veel, ook romans (D); een huisvrouw, ± 30 jaar, leest
graag, ook romans (E); een procuratiehouder, ± 40 jaar, leest graag, ook romans (F). Geen
van deze vijf vond, dat Van Oude Mensen verteld wordt. A meende, dat zij aanvankelijk wel
de indruk van vertellen kreeg, maar dat daarna hiervan al gauw geen sprake meer was.
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voor zich en in zijn bereidheid tot beleving, in zijn overgegeven aandacht stelt hij
zich geheel ‘achter’ deze woorden, hetgeen hij daarom zo gerede kan doen, omdat
hij a.h.w. niemand van die plaats behoeft te verdringen. Er is geen derde persoon,
die die woorden uitspreekt en dusdoende de inhoud ervan tot object van zijn beleving
heeft. De woorden zijn beschikbaar voor iedere lezer die ze voor zich heeft. De
‘verteller’ is dan ook geen persoon. Men zou het als iets absurds voelen, als men
hem vragen wilde gaan stellen over zijn voorkeuren, behoeften, ervaringen. Hij is
een aspect van het verhaal, echter niet van de inhoud daarvan, maar van de wijze
waarop het tot stand komt: hij is de daad van het vertellen.
1
Käte Hamburger drukt dit als volgt uit: ‘(Der erzählende Dichter) ist es, der erzählt,
aber er erzählt nicht von seinen Gestalten (Dingen und Begebenheiten), sondern
2
er erzählt die Gestalten (....).’ ‘(....) das Erzählen (des erzählenden Dichters oder
des Erzählers) (ist) nicht eine Person mehr, die in der erzählenden Dichtung (....)
3
vorhanden wäre, sondern eine Form (....) der mimetischen Funktion (....).’ Terecht
wijst Hamburger erop, dat de lezer geen onderscheid maakt tussen hetgeen de
4
verteller zou zeggen en hetgeen de verhaalpersonen beweren . Zij wil het
dubbelzinnige begrip ‘verteller’ dan ook liever uitsluitend gebruiken om de epicus
aan te duiden, en niet het εἰπεῖν; ‘verteller’ staat voor haar op één lijn met dramaticus,
lyricus, schilder, beeldhouwer en componist, ‘d.h. als Bezeichnung der Kunstart,
5
die ein Künstler vertritt, aber nicht des Kunstmittels, dessen er sich bedient’ .
Ook W. Kayser laat het idee van een verteller eigenlijk vallen: ‘Der Erzähler des
Romans - das ist nicht der Autor, das ist aber auch nicht die gedichtete Gestalt, die
uns oft so vertraut entgegentritt. Hinter dieser Maske steht der Roman, der sich
selber erzählt, steht der Geist dieses Romans, der allwissende, überall gegenwärtige
und schaffende Geist dieser Welt. (....) Er selber schafft sie, und in ihr kann er
6
allwissend und überall gegenwärtig sein.’

1

2
3
4
5
6

Veel van hetgeen Käte Hamburger in haar Logik der Dichtung (Stuttgart 1957) zegt, komt
met de ideeën die in deze studie worden ontwikkeld overeen. Zij bewandelt echter een iets
andere weg om haar doel te bereiken.
Käte Hamburger, Die Logik der Dichtung, p. 113.
Ibidem, p. 114.
Ibidem, p. 110.
Ibidem, p. 77.
W. Kayser, Wer erzählt den Roman? Te vinden in: Die Vortragsreise, Bern 1958, p. 98.
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Het is dan ook niet juist te zeggen, dat de ‘verteller’ aan de lezer een zekere uitleg
zou geven van hetgeen er in het verhaal gebeurt. Er wordt niets uitgelegd, omdat
er geen uitlegger is. Er is alleen een verhaal, op een bepaalde wijze verwoord.
Hetgeen de lezer te weten komt, is juist datgene wat het verhaal uitmaakt. In het
begin van Van Oude Mensen staat bijv.:
‘- O, die stem van Steyn! siste mama Ottilie tussen haar tanden, en zij
sloeg driftig bladen om van haar boek.’ (pag. 7)
In de woorden achter het uitroepteken wordt geen oordeel uitgesproken over mama
Ottilie, het is geen interpretatie van haar zieletoestand. Wanneer men deze regels
leest, ‘ziet’ men haar zo driftig, omdat deze drift nu juist de toestand is, waarin Ottilie
aan de lezer onder ogen komt. Er staat niet ‘siste’, omdat zij driftig is, maar juist
andersom: omdat er ‘siste’ staat, is zij driftig! Wanneer we dan ook de zinsnede:
‘(Lot) zat, vóor hij naar Elly zou gaan, na den eten bij zijn moeder en hij
dronk zijn kopje koffie’,
1

‘explicatief’ aan de voorgaande passage verbonden achten , dan wil deze term niet
zeggen, dat er een verteller is, die expliceert, maar dat het verhaal zelf aan de lezer
gelegenheid geeft de situatie te begrijpen. De inhoud van de zinnen en de wijze
waarop deze met elkaar verbonden zijn in de tijd, brengen de ‘uitleg’ tot stand.
Ditzelfde toont Käte Hamburger in haar bovengenoemd boek telkens weer aan,
door zinnen uit een verhaal ter vergelijking over te brengen naar een reële
gespreksituatie. Wanneer iemand over één van zijn kennissen, Ottilie, die hij de
vorige dag bezocht heeft, in bovenstaande bewoording vertellen zou, dat zij tijdens
zijn bezoek zo driftig was, dan springt het verschil in betekeniswaarde in het oog:
van een onpersoonlijke uitbeelding van een niet-gebeurd feit is de zin dan een
weergave, een interpretatie van een inderdaad zo gebeurde handeling geworden.
In de tekst van het verhaal ontbreekt die interpretatie. ‘Die Interpretation der
seelischen Vorgänge sind die seelischen Vorgänge, ein anderes interpretierendes
Wort würde (....) andere seelische Vorgänge erzeugen. Denn sie existieren nur kraft
dessen, dasz sie erzählt sind. Das Erzählen ist das Geschehen, das Geschehen ist
das Erzählen. Und dies gilt ebensowohl für das Erzählen äuszerer wie innerer
2
Vorgänge.’

1
2

Zie p. 71 van deze studie.
Käte Hamburger, o.c. p. 100. Zie ook op p. 157 van deze studie de mening van Th. Mann.
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Het gehele verhaal Van Oude Mensen legt van deze functionele verhouding tussen
het vertellen en het vertelde, getuigenis af. De toelichting, bij de eerste zinnen
gegeven, kan ook overal elders dienen. Dit wil echter niet zeggen, dat het verhaal
overal op dezelfde wijze verteld wordt, dat de verhouding tussen het vertellen en
het vertelde overal gelijk is. Er valt onderscheid te maken tussen een meer
1
subjectieve en een meer objectieve wijze van vertellen . ‘Subjectief’ duidt aan, dat
een der personen zodanig van binnen uit verteld wordt, dat het zicht van de lezer
op de gebeurtenissen beperkt blijft tot het zicht van die ene persoon. ‘Objectief’
betekent, dat alle personen van buiten af worden begrepen, omdat het zicht van de
lezer op de gebeurtenissen onafhankelijk is van het zicht van wie ook der personen
uit het verhaal.
Tussen deze uitersten zijn veel overgangsvormen mogelijk. Een passage kan
vergeleken met een andere subjectief, maar vergeleken met een derde meer objectief
verteld zijn. De eerste zin van Van Oude Mensen bijv., ‘De diepe basstem van Steyn
klonk in de vestibule’, is subjectiever dan de zevende: ‘(Lot) zat, vóor hij naar Elly
zou gaan, na den eten bij zijn moeder en hij dronk zijn kopje koffie’. Zoals we reeds
2
zagen , houdt ‘klonk’ in, dat de stem van Steyn wordt gehoord door mama Ottilie.
De zin is a.h.w. van de standplaats van Ottilie uit geschreven. Zin zeven is dat niet,
hij is objectiever dan zin één. Op zijn beurt is zin één weer objectiever dan alle
zinnen uit een indirecte monologue intérieur, bijv.: ‘Ja, zij moest wel heel mooi zijn
geweest; de ooms zeiden altijd, een poppetje’ (pag. 14). Hier wordt een gedachte
van Lot gegeven, die zijn moeder stilletjes zit te bestuderen. Er wordt verteld vanuit
Lots innerlijk, terwijl de eerste zin slechts van Ottilies standplaats uit is geschreven.
Een gedachte blijft strikt persoonlijk, een geluid echter kan iedereen waarnemen.
Een heel enkele keer wordt een grote mate van objectiviteit met veel nadruk tot
stand gebracht:
‘Mama Ottilie verdiepte zich in haar Franse roman, want Steyn de Weert
was binnengekomen, vooraf gesprongen door Jack. En voor wie mama
zo-even gezien had en nu zag, zou zich dit verschijnsel hebben
voorgedaan: dat mama veel ouder werd, zodra haar man binnenkwam.’
(pag. 14-15)

1

2

Met enige aarzeling maak ik, in navolging van Hamburger, (o.c. p. 79-92) en Beach (The
Twentieth Century Novel. Studies in Technique, p. 179), van deze termen gebruik, omdat zij
gewoonlijk juist in tegengestelde zin gebruikt worden: hetgeen hier subjectief wordt genoemd,
heet vaak een objectieve passage, en omgekeerd (o.a. in W. Wickart, Die Formen der
Perspektive in Charles Dickens' Romanen, Berlin 1933, passim, bv. p. 15). Een betere
terminologie kan ik echter niet vinden.
Zie p. 195.
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Voor een kort ogenblik wordt in het verhaal een toeschouwer opgeroepen, die het
tafereel mag aanzien. Deze toeschouwer is geen persoon uit het verhaal van mama
Ottilie, hij heeft met haar niets te maken. Hij is wel iemand in het verhaal als zodanig,
een hypothetische figuur, die er alleen even toe dient het verhaal een grote objectieve
1
geldigheid te verlenen .
In Van Oude Mensen is geen tweede plaats aan te wijzen, waar objectiviteit op
deze wijze wordt bereikt. Het is natuurlijk niet de enig mogelijke manier. Ik geef als
tweede voorbeeld een zin uit de sterfscène van oma Ottilie:
‘Een voor een gingen naar boven de “kinderen” en zij zagen de oude
moeder.’ (pag. 250)
Hier zijn de aanhalingstekens het extra middel tot objectivering. In deze, toch al in
berichtvorm geschreven, zin leggen zij er de nadruk op, dat deze zeventigjarigen
niet slechts voor hun eigen gevoel nog kinderen van hun oude moeder zijn, maar
dat het zelfs gewenst is, dat iedereen die naar boven zou gaan hiervan doordrongen
is. Dit soort stijlmiddelen zijn van dezelfde orde als de berichtende, soms explicatief
met de voorafgaande zinnen verbonden wendingen als:
‘Achter hem, als een kind, kwam mama Ottilie (....)’ (pag. 49)
‘Haar nieuwsgierigheid, als een intense lens, brandde een perspectief
voor haar heen, glimpend van nieuw licht, door de opaque dichtheid van
het heden.’ (pag. 178)
‘Ghelukkig, ik heb Tien Deysselman en Door Perelkamp - (dat waren twee
oude Indische dames) - en die sullen mij gauw opsoeken (....)’ (pag. 161)

‘Want zijn stiefvader, zijn twéede stiefvader noemde Lot Steyn, kort-weg,
nadat hij zijn eerste genoemd had, - hij toen een jongen - “meneer”
Trevelley.’ (pag. 9)
Al deze zinnen - in het derde citaat de zin tussen haakjes - zijn voorbeelden van
objectief vertellen door middel van diverse stijlelementen: vergelijkingen, haakjes,
accenten, tussenzinnen. Het is dus niet de auteur, die hier aan het woord zou zijn,
Couperus, die explicerend en interpreterend zich in het verhaal zou mengen. Hier
is alleen het verhaal aan het woord, het verhaal dat zichzelf vertelt. De auteur vinden
we op geheel andere wijze. Die ontdekken we door vergelijking met ander werk,
bijv. in de schrijftrant door vergelijking met ander taal-

1

Dit is een voorbeeld van tegengesteld gebruik van de term ‘objectief’. Wie in de verteller een
persoon ziet, spreekt hier juist van diens subjectieve inmenging in het verhaal. Zie p. 238,
noot 1.
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gebruik. Niet alleen andere verhalen van dezelfde auteur en van andere auteurs
kunnen hierbij dienst doen, maar ook het onderhavige werk zelf, als men rekening
houdt met de vele uitdrukkingsmogelijkheden waarvan géén gebruik werd gemaakt.
Dan immers valt de schrijftrant op als persoonlijk eigendom, als min of meer bewust
gekozen uitdrukkingsmiddel. Eveneens door vergelijking ontdekken we de auteur
in de keuze van de stof, in de verdeling van de stof over het bereikte aantal pagina's,
in de wijze waarop hij van de structuurelementen van een verhaal gebruik maakt,
1
d.w.z. in de compositie . We zouden ons echter vergissen, als we menen hem onder
het lezen te ontmoeten als de verteller van het verhaal, als de man-aan-het-woord,
als de beschrijver van landschappen, de verklaarder van situaties, de samenvatter
van gebeurtenissen. Deze landschappen, situaties en gebeurtenissen zouden alleen
kunnen worden beschreven, verklaard en samengevat, als zij op enigerlei wijze een
van de tekst onafhankelijk bestaan zouden leiden, en dat is niet het geval. Zij bestaan
alleen in de woorden en voorzover die woorden reiken. Vanuit de lezer gezien kan
men zeggen: de auteur vertelt niet zijn verhaal, hij schept het!
Vanuit de lezer gezien! Wanneer men het verhaal vanuit de auteur beschouwt,
is het natuurlijk moeilijk vol te houden, dat deze het verhaal niet zou vertellen. Men
gebruikt de term ‘vertellen’ dan echter in een andere betekenis, en wel als
‘componeren van en met de stijlmiddelen, gebruikmakend van de structuuraspecten’.
Het is dan ook zaak de twee betekenissen goed uit elkaar te houden. In ons
onderzoek naar de structuuraspecten, die onafhankelijk van de auteur bestaan, met
als uitgangspunt de leessituatie, is het goed het vertellen niet vanuit de auteur, maar
uitsluitend vanuit de lezer te benaderen. Voor de lezer is het verhaal een schepping
en is de verteller de daad van het vertellen.
Met deze zijnswijze van het verhaal als schepping hangt samen, dat de
gebeurtenissen zich a.h.w. in de tegenwoordigheid van de lezer afspelen. Hij meent
erbij tegenwoordig te zijn en beleeft alles als gebeurende op het moment van het
lezen. Dit is daarom zo opmerkelijk, omdat het verhaal zelf geheel in het praeteritum
is geschreven. We vragen ons dan ook af, welke betekeniswaarde deze
werkwoordsvorm in het verhaal heeft. Zeker niet die van de onvoltooid verleden tijd.
De geschiedenis van de oude mensen heeft zich immers niet afgespeeld vóórdat
de auteur het boek schreef. En ook voor de lezer is hetgeen verhaald wordt niet iets
uit het verleden; integendeel hij beleeft het

1

C.f. p. 232 van deze studie.
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uitsluitend als iets dat voor zijn ogen gebeurt! ‘De diepe basstem van Steyn klonk
in de vestibule’: dat is niet vroeger gebeurd, dat gebeurt nù, de stem van Steyn
‘klinkt’ in de vestibule. Zouden we in een courantenverslag over de plechtige
openstelling van een nieuwe brug lezen: ‘Het was een koude wind en de
sneeuwvlokken warrelden’, dan beleven we deze woorden als de beschrijving van
het weer van enige dagen geleden, toen de brug werd opengesteld. Zien we deze
zin echter als het begin van het tweede deel van Van Oude Mensen, dan is iedere
beleving van een verleden afwezig, dan voelen we, dat we te maken hebben met
het weer in de gebeurtenissen die zich nu, voor onze lezersogen, afspelen.
Heeft het praeteritum in het verhaal dus de betekenis van het praesens als
aanduiding van hetgeen om ons heen gebeurt? Dat evenmin. De gebeurtenissen
spelen zich wel in onze tegenwoordigheid af, maar we weten daarbij heel goed, dat
het gebeurtenissen uit een verhaal zijn. Ze zijn aanwezig, maar niet op dezelfde
wijze als de gebeurtenissen uit het dagelijks leven. Ze zijn, zo zou ik het willen
uitdrukken, aanwezig voor de lezer, maar niet voor de persoon van de lezer. Ze zijn
er slechts, voor zover wij op het moment van het lezen in de opgeroepen
werkelijkheid geloven. Alleen voor een bepaald aspect van ons, de lezer in ons,
bestaan de vertelde personen en handelingen. Voor zover wij erin geloven, zijn die
handelingen werkelijkheid voor ons, gebeuren zij nu-en-hier; voor zover wij echter
met de ons omringende werkelijkheid van het dagelijks leven te maken hebben, zijn
die handelingen geen werkelijkheid voor ons, gebeuren zij niet-nu-en-hier, zijn zij
1
fictief .
Het moge duidelijk zijn, dat ik met niet-nu-en-hier bepaald niet wil zeggen, dat de
gebeurtenissen zich dùs in het verleden (of in de toekomst) zouden afspelen. Ik heb
niet het betrekkelijke, maar het absolute tegendeel van nu-en-hier op het oog. Het
betekent: níét de tijd van ‘mijn’ bestaan en níét de plaats waar ‘ik’ leef; het gaat er
niet om, wanneer en waar precies we ons de gebeurtenissen dan wèl voorstellen,
als we maar begrijpen, dat het niet òns ‘nu’, noch òns ‘hier’ is. Het enige positieve
dat ervan te zeggen valt, is dat het 't nu-en-hier is van de personen in het verhaal!
Het niet-nu-en-hier, de werkelijkheid van de fictie, is evenmin hetzelfde als het
‘gelogene’. Het gelogene heeft steeds betrekking op de werkelijkheid om ons heen,
het wil juist die werkelijkheid aan ons opdringen, zij het onder een ander aanschijn.
Het verhaal daarentegen roept zijn eigen werkelijkheid op, een andere werkelijkheid,
waartoe die

1

C.f. S. Dresden, Over het Lezen en het Boek, p. 7-9, 17-21.
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van het dagelijks leven alleen het materiaal geleverd heeft, terwijl zij zelf van een
totaal andere structuur is.
Deze verhouding tussen persoon en lezer, deze tegenstelling tussen ‘niet-nu’ en
‘nu’, en ‘niet-hier’ en ‘hier’, in degene die leest, en die waarschijnlijk ook voor de
auteur geldt, in ieder geval voor de auteur in zijn hoedanigheid van de eerste lezer
van zijn boek, heeft een tegenhanger in het verhaal zelf. Het tijdsmorfeem van het
praeteritum heeft daar de betekeniswaarde van ‘niet-nu-en-hier aanwezig’. Deze
betekeniswaarde wijkt echter bij overgegeven, geconcentreerd lezen in hoge mate
voor die van ‘nu-en-hier aanwezig’. Hierbij gaat de betekeniswaarde ‘niet-nu-en-hier’
niet geheel verloren. Zomin immers de lezer en de persoon van de lezer twee van
elkaar gescheiden personen zijn, maar alleen twee onderscheiden aspecten van
de ene persoon die leest, zomin ook komen onder het lezen de twee
betekeniswaarden van de werkwoordsvorm gescheiden, d.w.z. na elkaar voor, maar
zijn zij tegelijkertijd aanwezig. Wanneer men echter het boek neerlegt en ‘tot de
werkelijkheid terugkeert’, verkrijgt het werkwoord uitsluitend zijn
‘niet-nu-en-hier’-betekenis. Deze betekeniswaarde van het praeteritum in een verhaal
zou ik de fictionalis willen noemen.
In haar reeds eerder genoemd werk, Die Logik der Dichtung, betoogt Käte
1
Hamburger over het praeteritum ongeveer hetzelfde . Zij benadert het probleem
echter op een iets andere wijze, die bepaald is door het doel dat zij zich stelt: een
nieuwe indeling der literaire genres. Haar beschouwingen over het epische
praeteritum zijn een onderdeel van een vergelijking tussen de werkwoordsvormen,
zoals deze in de verschillende soorten literatuur verschijnen. Voorzover het 't
praeteritum in zgn. hij-verhalen betreft (waartoe ook Van Oude Mensen behoort),
2
kan ik het vrijwel geheel met haar eens zijn . Voor de velerlei

1

2

Reeds in 1951 en 1953 publiceerde zij de artikelen Zum Strukturproblem der epischen und
dramatischen Dichtung resp. Das epische Praeteritum (DVJ 25, p. 1-25, resp. DVJ 27, p.
329-357), die echter niet steeds even helder gesteld waren. Hierop schreef H. Seidler een
kritiek: Dichterische Welt und epische Zeitgestaltung (DVJ 29, p. 390-413). K. Hamburger
antwoordde in dezelfde jaargang met: Die Zeitlosigkeit der Dichtung (p. 413-426), waarin zij
haar opvattingen preciseerde. Evenals Seidler ontkende W. Kayser, dat het praeteritum geen
verledentijdsbetekenis zou hebben, in: Wer erzählt den Roman? (zie p. 236, noot 6). Zie
verder nog E. Staiger, Grundbegriffe der Poetik, Zürich 1946, p. 59 en 66; R. Petsch, Wesen
und Formen der Erzählkunst, p. 190-192; F. Stanzel, Die typischen Erzählsituationen im
Roman, Wien-Stuttgart 1955, p. 36-37; M.C. van den Toorn, Zum Struktur der Saga, Arkiv
för Nordisk Filologi, 73, p. 155-156.
Hoewel ik het met Hamburger niet eens kan zijn wat betreft haar beschouwingen over zgn.
ik-verhalen, zal ik daarop niet ingaan, omdat dit te ver zou voeren.
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toelichtingen en uitwerkingen die zij geeft, moge ik daarom naar pag. 21-114 van
haar werk verwijzen. De punten waarop ik met haar van mening verschil zijn over
het algemeen van niet veel belang. Er zijn echter twee uitzonderingen.
Hetgeen ik hierboven het niet-nu-en-hier heb genoemd, is het enige aspect, dat
Hamburger aan de zijnswijze van de handeling in het verhaal onderkent. Ook zij
gebruikt hiervoor de term fictie (Fiktion). Voor de beleving van de fictieve handeling
als een ‘nu’ door de lezer, heeft zij echter geen oog. In haar betoog betrekt zij
uitsluitend de persóón van de lezer. Zij zegt: ‘Dasz die Romanhandlung nicht als
vergangen erlebt wird, besagt nicht, dasz sie - von uns - als gegenwärtig erlebt wird.
Denn das Vergangenheitserlebnis ist als solches nur sinnvoll mit Bezug auf ein
Gegenwarts- und ein Zukunftserlebnis - und dies besagt nichts anderes als dasz
das Gegenwartserlebnis ebenso wie das Vergangenheits- und Zukunftserlebnis das
Erlebnis der Wirklichkeit ist. Das fiktionale Praeteritum hat freilich nicht die Funktion,
ein Vergangenheitserlebnis zu erwecken, aber es hat darum nicht die Funktion, ein
wenn auch nur fiktives Gegenwartserlebnis zu erwecken: das nicht-temporale war
des fiktionalen Erzählens bedeutet nicht auch schon ein temporales ist. Der Begriff
“fiktive Gegenwart” ist an sich (....) logisch fehlerhaft (....). Es ist sinnvoll nur als
Gegensatz zu dem Begriff “fiktive Vergangenheit” und dem Begriff “fiktive Zukunft”.
Und das bedeutet, dasz es zu dem fiktiven Zeitsystem gehört, das in der erzählenden
Dichtung gestaltet werden kann (....). Nur aber dann kommt die fiktive Zeit, die
Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft der Romanpersonen zum Erlebnis, wenn
sie als solche gestaltet ist, wenn sie durch erzählerisch-darstellerische Mittel
herausgearbeitet ist.” Hierbij denkt Hamburger o.a. aan het werk van Virginia Woolf
en James Joyce. Aan de term “vergegenwärtigt” hecht Hamburger dan ook liever
geen tijdsbetekenis: ‘(Eine grosse Masse erzählender Dichtung) “vergegenwärtigt”
ohne Bezugnahme auf eine temporale Gegenwart, Vergangenheit oder Zukunft der
epischen Gestalten. (....) Jetzt und hier also, vergegenwärtigt, rollt sich das
Geschehen in der erzählenden Dichtung ab, ohne dasz dieses Jetzt, diese
Vergegenwärtigung den Sinn temporaler Gegenwart haben musz, wenn es diesen
1
auch als einen fiktiven - und dies sogar leicht - annehmen kan.’
Door geen onderscheid te maken tussen hetgeen ik de lezer en de persoon van
de lezer heb genoemd, komt Hamburger er dan ook niet

1

Die Logik der Dichtung, p. 47-48.
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toe te verklaren, hoe het komt dat men in de fictieve werkelijkheid geloven kan. Dat
de lezer de vertelde handeling beleeft als een ‘nu’, wil zeggen dat de lezer die
handeling even naief accepteert, als iedereen, vergelijkenderwijs gesproken,
doorgaans de gebeurtenissen van alle dag ervaart. Zomin als wij ons meestal bewust
maken, dat het bestaan van de dingen om ons heen samenvalt met het bestaan
van ons eigen ik, zomin ook wordt door de lezer de werkelijkheid van het verhaal
als een zijn-in-de-tijd begrepen: hetgeen er gebeurt, gebeurt voor de lezer in een
‘tijdloos nu-en-hier’. Voorzover men zich echter dit samenvallen in de tijd wèl bewust
maakt, voorzover men dus van een verhaal het zijn-in-de-tijd objectiveert en het
begrijpt als een zijnten-opzichte-van-het-eigen-ik, is de persóón van de lezer in het
spel. Dan doet de werkelijkheid van het verhaal zich voor als een fictieve
werkelijkheid en doet de ervaring ‘niet-nu-en-hier’ zich gelden, in plaats van die van
een ‘tijdloos nu-en-hier’.
Het verschil van mening met Hamburger heeft zijn betekenis. Dank zij het
onderscheid tussen de lezer en de persoon van de lezer, tussen nu-en-hier aanwezig
en niet-nu-en-hier aanwezig, wordt het pas begrijpelijk, dat men, lezende, het verschil
tussen verleden en toekomst in het verhaal belééft. Hamburger kan niet duidelijk
maken, welke zin de relatieve tijdsonderscheidingen in het verhaal eigenlijk hebben
voor de lézer, terwijl toch, naar haar zeggen, ‘die Vergegenwärtigung’ niet ‘den Sinn
1
temporaler Gegenwart’ heeft . Volgens haar houdt het feit, dat de inhoud van een
verhaal fictief is, in dat deze inhoud ‘nicht das Erlebnisfeld des Erzählers’ - noch
2
van de lezer! (zie volgende citaat) - ‘sondern das der fiktiven Personen ist (....)’ .
Het tijd- en ruimtesysteem dat het verhaal beheerst, is volgens Hamburger uitsluitend
het tijd- en ruimtesysteem van de verhaalpersonen; of zoals zij het graag uitdrukt:
in het verhaal heersen uitsluitend ‘fiktive Ich-Origines’. Zij voegt hieraan dan toe: dit
zijn ‘Bezugsysteme, die mit einem die Fiktion in irgend einer Weise erlebenden
realen Ich, dem Verfasser oder dem Leser, erkenntnistheoretisch und damit temporal
3
nichts zu tun haben’ . Hoe de lezer deze ‘Fiktion’ dan toch beleven kan, bespreekt
zij niet. Wanneer men echter onderscheid maakt tussen de lezer en de persoon van
de lezer, wordt dit duidelijk. Hetgeen Hamburger betoogt, geldt voor de lezende
persoon, maar niet voor de lezer. De lezer in ons is evenzeer een aspect van het
verhaal, als van ons zelf. Verhaal en lezer veronderstellen elkaar, zonder lezer is
er geen verhaal, zonder verhaal geen lezer. Voor de lezer zijn de gebeurtenissen
in het

1
2
3

Zie het slot van het laatste citaat.
O.c. p. 65.
O.c. p. 34.
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verhaal wel degelijk nu en hier tegenwoordig. Dit nu-en-hier is tijdloos in deze zin,
dat de werkelijkheid van het verhaal niet als een zijn-inde-tijd wordt begrepen. Dit
wil echter niet zeggen, dat de werkelijkheid in het verhaal, dus de werkelijkheid die
door het verhaal opgeroepen wordt, ook tijdloos zou zijn. Integendeel. En niet alleen
ervaart de lezer vanuit zijn nu-en-hier inderdaad het verleden der verhaalpersonen
als een verleden en hun toekomst als een toekomst, maar leeft in hem de notie van
de volgorde der gebeurtenissen, ‘rollt sich das Geschehen in der erzählenden
1
2
Dichtung ab’ , hetgeen zoals wij zagen een tijdnotie betekent: in dit ‘abrollen’ is de
lezer immers zelf mede begrepen.
Het onderscheid tussen het bewustzijnsniveau van de theoretische reflectie en
3
dat van de beleving is hiermee opnieuw gesteld. Het eerst genoemde niveau komt
overeen met hetgeen hier de persoon van de lezer heet, het tweede met de lezer.
Zoals men in de praktijk onder het lezen op beide niveaus werkzaam is, zo ook heeft
naast de lezer de persoon van de lezer deel aan de tekst. De lezer kan van de
persoon van de lezer alleen worden onderscheiden, niet gescheiden. Nauwkeurige
vaststelling van beider werkzaamheid ten opzichte van elkaar is een probleem dat
de psychologie aangaat. Hier zij het voldoende op te merken, dat beider
ongescheiden voorkomen een tweevoudige verhouding tot de werkelijkheid in het
verhaal meebrengt. Terwijl de persoon van de lezer het verleden en de toekomst
van de verhaalpersonen ziet als tijdrichtingen die voor hemzelf geen zin hebben,
die fictief zijn, kan de lezer ze wel als verleden en toekomst beleven. We hebben
4
reeds gezien , dat voor hem daarbij niet de nauwkeurige tijdsafstand van belang is,
maar alleen de tijdsrichting en de orde van grootheid waarin de tijd gemeten wordt.
Hij beleeft de feiten die in de toekomst of in het verleden liggen weliswaar niet als
zijn feiten - deze feiten hebben slechts voor de verhaalpersonen onmiddellijk belang
-, maar hij beleeft ze wel als toekomstig, c.q. verleden.
Mutatis mutandis geldt het bovenstaande natuurlijk ook voor ruimtelijke richtingen.
De lezer, die in het verhaal gelooft, wendt zich in zijn beleving evenzeer naar links
of rechts, als de verhaalpersonen. Die richtingen zijn werkelijkheid voor hem, zodat
hij deel kan hebben aan het belang dat deze richtingen in het verloop der
gebeurtenissen bezitten. Voor de persoon van de lezer echter zijn ze fictief, voor
hem zijn

1
2
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Zie het citaat op p. 243, d.i. p. 48 bij Hamburger.
Zie p. 66-67 van deze studie.
C.F.P. Stutterheim, Problemen der Literatuurwetenschap, hoofdstuk III. Zie ook p. 25 vgg.
van deze studie.
Zie p. 146-147 van deze studie.
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‘links’ en ‘rechts’ alleen begrippen die ten opzichte van de personen in het verhaal
gelden. Hij ‘ziet’ hen zich naar links en rechts wenden, zonder dat dit voor hem enig
belang vertegenwoordigt.
Een tweede meningsverschil met Hamburger rijst naar aanleiding van het praesens
historicum. Zomin als het praeteritum in een verhaal de werkwoordsvorm voor de
verleden tijd is, is het praesens de werkwoordsvorm voor de tegenwoordige tijd.
‘Die Fiktionalisierung’, zegt Hamburger, ‘vernichtet die temporale Bedeutung des
1
Tempus’ . Maar terwijl het praeteritum de betekeniswaarde van de ‘fictionalis’
verkrijgt, heeft het praesens deze waarde niet. Omdat het praesens noch temporele,
noch fictionaliserende waarde heeft, is het, aldus Hamburger, ‘sachlich überflüssig’,
2
en daarom ook aesthetisch overbodig . Het kan immers steeds door het praeteritum
3
vervangen worden, zonder dat de ‘Fiktionserlebnis’ verandering ondergaat .
De vraag die Hamburger niet stelt, is of het praesens, na de genoemde twee, niet
een andere waarde kan bezitten, waardoor het dus niet overbodig zou zijn. Dit is
inderdaad het geval. Van Oude Mensen levert er een bewijs voor.
Op pag. 68-72 wordt de moordscène verteld, en wel geheel zoals Harold zich die
herinnert. Na een passage die grotendeels uit een indirecte monologue intérieur
bestaat, in het praeteritum en het plusquamperfectum geschreven, zijn enige regels
opengelaten, slechts voorzien van een asterisk; daarop volgt de moordscène in de
praesensvorm, Harolds visioen dus, waarop weer enige regels wit met een asterisk
volgen; het hoofdstuk eindigt dan met een gewone scène - Ina komt Harold in zijn
overpeinzingen storen -, nog steeds in het praesens gesteld. Dit laatste praesens
laat ik nog even buiten beschouwing. De passage met de overgang naar het
praesens van de moordscène is als volgt:
‘Als een visioen, álle jaren van zijn leven, had hij het Ding weer zien
oprijzen, het vreeslijke Ding, dat daar gebaard en geboren was, in die
nacht, toen hij, zeker wat koortsig, niet had kunnen slapen onder de
pletter-zwarte nacht, die de regen nog omhoog hield, in sterke zeilen, die
niet barsten konden, en geen ademhaling doorlieten. Het visioen, neen
het Ding, het werkelijke Ding....
In de bergen, een eenzame pasanggrahan; daar is hij alleen met zijn
beide ouders, hij de kleine lieveling van zijn vader, die ziek is, en daarom
verlof heeft gevraagd; de andere broers en zusters zijn gebleven in de
stad, in het assistent-residentie-huis.
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O.c. p. 49.
O.c. p. 61.
O.c. p. 55 en 62.
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Hij kan niet slapen, en roept:
- Baboe, kom hier....
Zij antwoordt niet. Waar is zij? Anders ligt zij voor zijn deur op haar matje,
en wordt dadelijk wakker.’
De indirecte monologue intérieur maakt zowel het plotselinge verschijnen van ‘het
Ding’ zelf kenbaar, als ook, en vooral, het feit dat dit in Harolds leven herhaaldelijk
gebeurt. Dat we daarmee Harolds gedachtengang niet verlaten, blijkt in het citaat
uit het woordje ‘zeker’. Harold weet niet zeker, of hij toen koorts had of niet, hij neemt
het maar aan, om zichzelf enigszins gerust te stellen, en besluit daaruit, dat hetgeen
hij toen meegemaakt heeft evengoed een visioen geweest kan zijn. Maar de indruk
is zo overweldigend geweest, en is dat nog, dat hij de gedachte aan een visioen
onmiddellijk weer laat varen, en daarmee heeft ‘het Ding’ zijn rechten over Harolds
geest herwonnen.
Dan volgt de moordscène. Inderdaad zou zij, volgens het betoog van Hamburger,
ook in het praeteritum hebben kunnen staan, zonder dat daarmee de geschiedenis
voor de lezer naar het verleden zou zijn verplaatst. Zij speelt zich af in Harolds
herinnering, dus in zijn heden, en is dus, ook in de praeteritumvorm, voor de lezer
‘tegenwoordig’.
In de bergen stond een eenzame pasanggrahan; daar was hij alleen met
zijn beide ouders, etc.
Om deze scène inderdaad naar Harolds verleden te verplaatsen, zouden we het
plusquamperfectum moeten gebruiken:
In de bergen had een eenzame pasanggrahan gestaan; daar was hij
alleen geweest met zijn beide ouders, etc.
Praeteritum of praesens maakt dus geen verschil ten aanzien van de fictieve
werkelijkheid en tegenwoordigheid van de gebeurtenissen. Hierin heeft Hamburger
dus gelijk, dat het praesens historicum niet bewerkt, dat de lezer plotseling de
geschiedenis als het ware zelf meemaakt. Het bewerkt echter iets geheel anders:
het versterkt de subjectieve verteltrant, i.c. het gezichtspunt van Harold. Als de
moordscène in het praeteritum was gehouden, zou de lezer aanvankelijk dit
perspectief wel hebben opgemerkt - de nawerking van de indirecte monologue
intérieur zou dit bewerkstelligd hebben - maar allengs zou hij dit perspectief zijn
gaan verliezen en de vijf pagina's lange scène zijn gaan lezen als ieder ander verhaal
in het praeteritum. Bij de tweede asterisk zou hij plotseling weer aan het gezichtspunt
van Harold herinnerd zijn en terugblikkend de gehele scène in diens perspectief zijn
gaan zien. Dit zou echter niet hebben kunnen verhinderen, dat de werking van het
perspectief, de overdracht van Harolds gezichtspunt op de lezer,
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zwakker zou zijn geweest dan nu het geval is. Nu weet de lezer voortdurend, dat
de gehele scène zich in die ogenblikken, zo als zij verteld wordt, voor Harolds ogen
afspeelt. De beleving van dit perspectief door de lezer verzwakt geen ogenblik juist
dankzij de praesensvorm.
Hierbij dient wel opgemerkt te worden, dat het praesens deze functie hier alleen
kan hebben, omdat de rest van het verhaal in het praeteritum wordt verteld. De
plotselinge overgang van de ene werkwoordsvorm op de andere is van het grootste
belang. Een verhaal dat in zijn geheel in het praesens is geschreven, zoals bijv.
1
Das Lied von Bernadette van Franz Werfel, mist deze perspectiefwerking dan ook .
Ook in de scène op pag. 73, die direct op Harolds visioen volgt, is het praesens
gebruikt, maar hier is het geen kwestie van perspectief.
‘Harold Dercksz staart.
In zijn stil sombere kantoor van man van zaken.... ziet hij het Ding,
voorbijgaan, maar zo slepend en langzaam.... En hij heeft niet gemerkt,
dat de deur is opengegaan en zijn dochter Ina, binnenkomt....’.
Slechts twee zinnen lezen we wel vanuit het gezichtspunt van Harold. In het korte
gesprek tussen Ina en haar vader, dat volgt, worden zijn gedachten weergegeven:
‘Hij ziet ze (de dingen van vroeger): daar gaan ze: ze slepen lange
spooksluiers over ritselende bladeren.... en.... dréigt er iets achter de
boomstammen van dat eindeloze pad....?’
En als Ina is weggegaan, de laatste zin van deze, een halve pagina in beslag
nemende scène:
‘....Neen, de dingen van vroeger.... ze zijn nog niet voorbij.... Ze gaan, ze
gaan.... maar zo langzaam!’
Als de gehele scène in het praeteritum geschreven zou zijn, zouden ook deze twee
zinnen in de verleden tijd hebben gestaan. Zou het gezichtspunt van Harold dan
niet tot zijn recht zijn gekomen? Zeer zeker wel. De passages met Harolds gedachten
zijn zo kort, dat het door het verband aangegeven perspectief niet verloren zou zijn
gegaan. In het geval van Harolds visioen daarvóór is het iets anders. Daar beslaat
de passage vijf pagina's en dientengevolge moet het door de voorafgaande indirecte
monologue intérieur aanvankelijk tot stand gebrachte perspectief versterkt worden.
Hier kan dit echter de reden niet zijn.
De enige reden is, lijkt mij, dat de auteur deze scène zo belangrijk heeft gevonden,
dat zij extra nadruk moest hebben. En inderdaad valt

1

Voor kritiek op dit verhaal van Werfel op grond van het feit dat het praesens, in tegenstelling
tot het praeteritum, meer dan één betekenis kan hebben, zie K. Hamburger, o.c. p. 64-65.
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ze door het gebruik van het praesens op. Het belang van de scène is vooral gelegen
in de laatst geciteerde zin: het grondmotief komt in al zijn kracht naar voren; nu pas,
op pag. 73 van het boek, is het, door het verhaal van Harolds visioen, de lezer
geheel duidelijk geworden, wèlke dingen zo angstwekkend langzaam voorbijgaan.
Tevens is door Ina's optreden een begin gemaakt aan de afwikkeling van het centrale
derde verhaalmotief, dat van de moord. Dit belang zou de scène echter ook gehad
hebben, als ze in het praeteritum was geschreven, het praesens doet daaraan niets
toe. Het middel, aangewend om deze nadruk te leggen, is dus ‘leeg’. Het praesens
valt hier op op grond van een louter negatieve waarde: het valt uit de toon. Het
versterkt geen enkel structuuraspect, noch de tijdsfactor, noch de fictionalis, noch
het perspectief. De nadruk op de scène gelegd, heeft geen zin. Hier geldt hetgeen
Hamburger voor ieder praesens historicum poneert: het is zakelijk, en dus ook
1
aesthetisch overbodig .
Er is nog één scène in het praesens gesteld, het bezoek van Harold aan zijn
moeder in hoofdstuk X van deel één. Hier vinden we beide gevallen terug, het
gerechtvaardigde en het niet gerechtvaardigde gebruik van het praesens, en in deze
volgorde. De zoon komt binnen en begint een gesprek. Onderwijl gaan zijn gedachten
weer onweerstaanbaar naar het verleden terug. Dit alles wordt in het gewone
praeteritum en plusquamperfectum verteld. Als zo vaak, neemt het verleden zodanig
bezit van hem, dat het voor hem heden wordt, hij ziet de moord weer voor zijn ogen
gebeuren. Daarbij gaat het verhaal langzaam over in het praesens:
‘Waarom werden zij allen zó oud en ging zo langzaam het Ding voorbij?....
Hij wist: hij had méér geweten.... Om geruchten, die hij gehoord had; om
wat hij, instinctief, had geraden in de latere jaren, toen hij geen kind meer
geweest was.... Zijn vader, horende geruis.... stemmen in de kamer van
zijn vrouw.... Takma's stem; de vriend, die zo veel in huis kwam.... De
achterdocht: vergiste hij zich niet?.... Was het Takma....? Ja, het was
Takma.... Takma bij zijn vrouw.... Zijn razernij, zijn jaloezie.... Zijn ogen,
die rood zagen.... Zijn hand, die zoch naar een wapen.... Geen ander
wapen, dan de kris, de mooie sierkris, een cadeau van de Regent, gisteren
juist aangeboden.... Hij sluipt naar de kamer van zijn vrouw.... Dáar....
dáar: hij hoort hun stemmen.... Zij lachen.... zij lachen gedempt.... Hij rukt
aan de deur (....)’ (pag. 94)
Deze gedachtengang wordt nog 6½ regel voortgezet. Het praesens is zorgvuldig
voorbereid. Het praeteritum wijkt er niet plotseling voor, eerst komen nog enige
regels uitsluitend bestaande uit substantivische

1

K. Hamburger, o.c. p. 61.
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woordgroepen: ‘zijn vader, horende geruis’, in plaats van ‘zijn vader hoorde geruis’,
‘zijn ogen, die rood zagen’, in plaats van ‘zijn ogen zagen rood’. Het zijn
herinneringsbeelden, flarden bijna, die samen een geheel vormen. Zo is deze
overgang zeer subjectief gehouden, met nog maar een heel enkel praeteritum er
tussendoor, vooral dan nog in bijzinnen. Het praesens, dat dan volgt, kan nu
gemakkelijk deze subjectiviteit, het gezichtspunt van Harold, komen versterken.
Wanneer het praeteritum zou zijn gebruikt:
Hij sloop naar de kamer van zijn vrouw.... Dáar.... dáar: hij hoorde hun
stemmen.... Zij lachten.... etc.
zou dit een terugvallen in de objectieve verteltrant betekend hebben.
Dit procédé wordt echter losgelaten, wanneer verteld wordt wat Harold niet ziet,
nl. hoe zijn moeder zich daarbij heeft gedragen. Dit sluit, in praesensvorm, bij het
herinneringsbeeld van het gevecht aan:
‘Geen andere gedachten in hun rode hersenen en voor hun rode blik, dan
hun passie, en hun jaloezie, en hun wraakzucht.... Zijn vader dodelijk
gewond....! Maar Harold Dercksz ziet er zijn moeder niet: hij ziet haar
niet, hij weet niet hóe zij doet, hoe zij heeft gedaan tijdens de strijd dier
twee mannen, die béesten waren (....). En het is vandaag veel sterker
dan gehéel hemzelve en hij vraagt aan de heel oude vrouw:
- De juffrouw las u voor uit de courant?’ (pag. 94)
Hier is kennelijk het gezichtspunt van Harold niet meer in het spel. Hier wordt meer
objectief verteld. Misschien kan daarover aanvankelijk nog verschil van mening
bestaan - dit is echter op zichzelf al een teken! - men zou immers ook kunnen lezen,
dat Harold getracht zou hebben zich het gedrag van zijn moeder voor te stellen. In
de laatste zin van het citaat is een andere opvatting echter niet meer mogelijk. En
toch is het praesens daar, en voor de hele verdere scène, twee pagina's lang,
gehandhaafd.
Deze scène is geschreven vanuit het standpunt van Harold. Hiermee bedoel ik
iets anders dan: vanuit diens gezichtspunt. Het laatste wil zeggen, dat de lezer de
gebeurtenissen precies zo beleeft als een der personen uit het verhaal ze ondergaat,
met diens gedachten en diens gevoelens; die persoon zelf kent hij dientengevolge
alleen van binnen uit, de andere personen alleen van buiten af; hij ziet uitsluitend
met die ene persoon ‘mee’ en hij be-ziet de andere. Is de scène echter geschreven
vanuit het standpunt van een der personages, dan neemt de lezer de andere
personen niet waar vanuit die ene persoon, maar alleen voor zover dit personage
de andere ziet en kent; hij staat als het ware naast degene wiens standpunt hij deelt
en hij beschouwt dientengevolge ook
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hem, zowel diens gedragingen als diens gedachten en gevoelens. De term
gezichtshoek zou ik willen gebruiken voor het begrip dat ‘gezichtspunt’ en ‘standpunt’
beide dekt. Met het gezichtspunt komt het standpunt dus hierin overeen, dat de
gebeurtenissen uitsluitend vanuit de gezichtshoek van een der personen worden
gezien en beleefd; er is echter dit verschil, dat bij het standpunt deze gezichtshoek
mede beschouwd wordt.
Het bezoek van Harold aan zijn moeder wordt geheel vanuit het standpunt van
Harold verteld. Men zou kunnen zeggen, dat diens visie hier het eigenlijke onderwerp
is. Uit de volgende passage blijkt dit duidelijk:
‘- Heeft de juffrouw u niet voorgelezen van die misdaad....?
- Van welke misdaad....?
- In Engeland.... Een vrouw, die....
- Neen, neen, zúlke dingen leest ze niet voor....
Haar woorden smeken bijna.... Wat is zij oud, wat is zij oud.... De
tandeloze mond trilt en mummelt, de vingers sidderen hevig. Hij heeft
medelijden, de zoon, die weet, en die vermoedt, wat hij niet weet, omdat
hij kent de ziel van die moeder (....)’ (pag. 95)
Dialogen zijn passages die vanuit ieder gezichtspunt en ieder standpunt verteld
kunnen worden. Dat het hier het standpunt van Harold is, blijkt uit de twee zinnen,
die op het gesprek volgen. Alleen zíjn gedachten worden erin weergegeven: hij is
getroffen door Ottilies ouderdom. Dat haar woorden een smeekbede zijn, is eveneens
de opvatting van Harold, het verband wijst dit uit. Dat haar mond trilt en mummelt
en dat haar vingers sidderen, zijn weer feiten die door Harold worden waargenomen
en die tevens verklaren, waarom hij zo zeer door haar ouderdom getroffen is. Daarom
ook heeft hij medelijden met haar. Dit medelijden echter wordt niet in de vorm van
Harolds gedachtengang weergegeven, maar wordt objectief verteld: de lezer staat
niet in, maar naast Harold en beschouwt ook hem, d.w.z. hij deelt zijn standpunt.
Het komt mij voor, dat hiermee de reden is gevonden, waarom deze scène in het
praesens is gesteld. Zoals in de uitbeelding van Harolds visioen het praesens het
perspectief van zijn gezichtspunt moest versterken, moet het hier de nadruk leggen
op het in de scène ingenomen standpunt. Het gaat hier om de enige twee
hoofdstukken in deel één, waarin Harold als de hoofdpersoon van de scène optreedt.
Als men dan bedenkt, dat juist hij degene is voor wie het verleden gestalte heeft
aangenomen in de verschijning van ‘het Ding’, dat hij uitsluitend getekend wordt in
zijn angst voor juist dit verleden, de moordgeschiedenis
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uit het derde concrete verhaalmotief, en dat door hem de lezer pas geheel op de
hoogte komt van hetgeen 60 jaar geleden is voorgevallen, dan is het begrijpelijk dat
juist aan zijn visie zoveel aandacht is besteed. Harolds visie moest kennelijk opvallen
naast die van de andere personen uit het verhaal. Hiertoe is het praesens gebruikt.
Terwijl echter in de passage met het visioen van de moord het praesens als middel
ter versterking van dit perspectief noodzakelijk was, is het dit niet in de scène die
Harolds bezoek aan zijn moeder schildert. Het praeteritum zou dezelfde dienst
hebben vervuld. Ook dan immers zou het beoogde standpunt voor de lezer bereikt
zijn:
Haar woorden smeekten bijna.... Wat was zij oud, wat was zij oud.... De
tandeloze mond trilde en mummelde, de vingers sidderden hevig. Hij had
medelijden, de zoon, die wist, en die vermoedde, wat hij niet wist, omdat
hij kende de ziel van die moeder (....).
Het gekozen middel is ook hier ‘leeg’. Dit klemt te meer, wanneer men erop let, dat
in het volgende hoofdstuk - het bezoek van Lot en Elly aan oma Ottilie - de scène
eveneens vanuit een bepaald standpunt verteld wordt, nl. van Lot. Daar is echter
gewoon het praeteritum gebruikt. Het praesens blijkt dus overbodig te zijn, een
toevoeging die de scènes van Harold in het eerste deel slechts uiterlijk verbindt.
De werkelijkheid van het verhaal is dus, naar we hebben gezien, hierdoor
gekenmerkt, dat voor de persoon van de lezer de gebeurtenissen niet-nu-en-hier
aanwezig, d.i. fictief zijn. Voor de lezer echter, die in het verhaal gelooft, is deze
fictie de enige werkelijkheid, zijn de gebeurtenissen nu-en-hier aanwezig. De lezer
is een aspect van het verhaal, zo goed als het verhaal een aspect is van de lezer.
Het verhaal wordt verteld, maar er is geen verteller in deze zin, dat over bepaalde
gebeurtenissen verteld zou worden; de gebeurtenissen bestaan alleen als vertelling.
Er zijn twee wijzen van vertellen te onderscheiden, de objectieve en de subjectieve.
Tussen deze uitersten komen overgangsvormen voor.
De lezer is het punt van waarneming en beleving, ten opzichte waarvan het verhaal
komt te bestaan. Bij subjectief vertellen kan men onderscheid maken tussen het
gezichtspunt en het standpunt, dat de lezer inneemt, al naar hij uitsluitend met een
der personen ‘mee’-ziet, dan wel ook deze persoon zelf beschouwt. Vertellen - of
wat de lezer betreft: zien en beleven - vanuit een bepaald gezichtspunt is dus
subjectiever, dan vertellen - c.q. zien en beleven - vanuit een bepaald standpunt.
Daarnaast komt het objectieve vertellen voor, waarbij de objectivi-
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teit, zoals we zagen, met allerlei middelen tot stand gebracht kan worden en nadruk
kan krijgen. Hierbij is van een bepaald gezichtspunt of standpunt geen sprake. Dit
juist is het kenmerkende van het objecrieve vertellen. Het zou verkeerd zijn hierbij
1
te spreken, zoals dikwijls gebeurt , van ‘de gezichtshoek van de alwetende auteur’,
die daarom ‘alwetend’ zou zijn, omdat hij blijk zou geven zelfs de meest intieme
gedachten van zijn personages en soms zelfs de afloop van het verhaal te kennen.
De auteur is immers de verteller niet, er is zelfs geen verteller. Het verhaal vertelt
zichzelf. Wel zou men kunnen spreken van de gezichtshoek van de lezer-alleen,
omdat hij zijn visie in dit geval niet deelt met een der personen uit het verhaal. Het
2
is een negatief bepaalde gezichtshoek .

1
2

Bijv. W. Kayser, Das sprachliche Kunstwerk, p. 208-209; R. Wellek & A. Warren, Theory of
Literature, p. 231.
Gelijke bezwaren tegen de theorie van de alleswetende auteur worden ingebracht door S.
Langer: Feeling and Form, London 1953, p. 294-296, en door K. Hamburger, Die Logik der
Dichtung, p. 76-77.
In sommige hij-verhalen, die van het type Oliver Twist van Dickens, wordt de geschiedenis
door een ik-figuur verteld. Aangezien dit in Van Oude Mensen niet het geval is, zal ik niet alle
gevolgen van deze vertelsituatie nagaan, maar mij tot een enkele opmerking beperken. Van
de lezer uit gezien is deze ik-figuur evenzeer een persoon uit het boek als degenen die in het
titelverhaal optreden. Hij is echter een figuur die vrijwel niet uit de verf komt. We hebben
eigenlijk met een verhaal op twee niveaus te maken: het verhaal over de ik-figuur en het
verhaal dat door de ik-figuur verteld wordt. Het verhaal op het eerste niveau bevat alle
passages waarin de ik-figuur optreedt en bestaat voorts uit het vertellen zelf van het tweede
verhaal. Meestal blijven de twee niveaus streng gescheiden, zoals in Oliver Twist. Soms
raken ze elkaar aan het eind van het boek; aan het slot van Thackeray's Vanity Fair bijv.
wordt verteld, dat de ik-figuur het gehele (tweede) verhaal gehoord heeft aan een diner,
waarbij ook Dobbin, een der hoofdpersonen uit het titelverhaal, aanzat.
Men zou dus mogen veronderstellen, dat het tweede verhaal inderdaad een verteller heeft.
Het is echter waarschijnlijk, dat de lezer de ik-figuur als verteller vrijwel direct uit het oog
verliest, wanneer deze niet meer genoemd wordt. Hij leest het tweede verhaal, alsof het niet
door een ik-figuur verteld wordt. De lezer verzet zich a.h.w. tegen deze structuur, hij ziet soms
zelfs door de in de ik-vorm gestelde passages heen en vat dan alleen het tweede verhaal in
het oog.
Van de op p. 235, noot 1, genoemde proefpersonen was er geen, die in de ik-figuur uit Oliver
Twist Dickens zag. A meende, dat hij een werkelijk gebeurd verhaal vertelt, maar ook dat hij
een indringer is, die hindert; hij zou aanvaardbaar zijn, als hij zelf in het verhaal een rol zou
hebben gespeeld. Voor B is de ik-figuur alleen aanwezig, wanneer deze inderdaad ‘ik’ zegt,
en dan nog uitsluitend in passages, waarin hij met veel nadruk aan het woord is; hij is een
soort grootvader, en evenals Oliver Twist een verzonnen figuur; in de passages ‘en scène’
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Van Oude Mensen wordt, over het geheel genomen, objectief verteld. Dat wil dus
zeggen: de lezer beziet de personen en hun handelingen onafhankelijk van deze
personen, hij heeft een ‘vrij zicht’ op de gebeurtenissen. De gewone vertelvorm,
waardoor dit wordt bereikt, is het bericht:
‘(Lot) zat, vóor hij naar Elly zou gaan, na den eten bij zijn moeder en hij
dronk zijn kopje koffie. Steyn ging met Jack uit; de avondstilte effende
zich door het kleine huis, en in de zitkamer, onpersoonlijk en ongezellig,
suisde het gas.’ (pag. 7)
Er zijn in dit hoofdstuk reeds enige middelen genoemd, die dit perspectief tot stand
brengen of kunnen versterken: een voor een kort ogenblik opgeroepen toeschouwer,
aanhalingstekens, vergelijkingen, tussenzinnen, accenten. Een ander middel is het
bepalende lidwoord, dat in de plaats van een bezittelijk voornaamwoord wordt
gebruikt:
‘Man van leeftijd, als hijzelve was, impressionneerde het hem (d.i. Anton).
De moeder zat daar zo vreemd, zo oneigenlijk: zij zat te wachten, zij zat
te wachten....’ (pag. 43)
Indien hier ‘Zijn moeder’, of alleen maar ‘Moeder’ zou hebben gestaan, zou de
tweede zin van het standpunt van Anton zijn verteld. Nu is hij objectief gehouden.
In de volgende passage komen beide vormen voor, met het hier beschreven
resultaat:
was B deze verteller meteen vergeten. C had aanvankelijk de ik-figuur in
het geheel niet opgemerkt; erop attent gemaakt, meende hij, dat de
verteller Oliver Twist zelf is. D en E hadden hem evenmin opgemerkt; na
erop gewezen te zijn, konden zij toch niets anders omtrent hem zeggen,
dan dat hij een vage figuur is. Ook F had hem niet opgemerkt; bij nader
inzien identificeerde hij hem met de lezer. In overeenstemming met deze
uitspraken is, dat alleen A meende, dat het tweede verhaal ten opzichte
van de lezer verleden tijd is, juist zoals de werkwoordsvorm het uitdrukt.
Voor de anderen speelde de geschiedenis zich in het heden van de lezer
af, met dien verstande dat de 19e-eeuwse omstandigheden op een
verleden wijzen, de werkwoordsvorm echter niet.
Met betrekking tot het ‘point de vue’ in dit soort verhalen geldt dus
waarschijnlijk hetzelfde als voor Van Oude Mensen. Het optreden van de
ik-figuur zou dan niet meer dan een middel zijn om de objectieve verteltrant
kracht bij te zetten.
Het is wel opmerkelijk, dat de nadruk op de objectieve vertelwijze hier
bewerkstelligd wordt door het oproepen van een nieuwe persoon, wiens
gezichtspunt de lezer (in het gunstigste geval) zo nu en dan deelt, hetgeen
op zichzelf juist de subjectieve verteltrant kenmerkt. Het zou echter te ver
voeren, deze stand van zaken nader te onderzoeken. Voor Van Oude
Mensen is het van geen betekenis.

W. Blok, Verhaal en lezer

255
‘Sedert jaren al meende hij, dat de moeder steeds aan iets dacht.... Steeds
aan iets dacht, éen iets, altijd het zelfde.... Wat was het....? Misschien
vergiste hij zich, zocht hij te diep, was de blik van moeder alleen het staren
van half blinde ogen....’ (pag. 43-44)
Soms wordt een gallicisme aangewend om de gewenste versterking te
bewerkstelligen:
‘Zij (oom Harold en oom Daan) volgden Ina dadelijk naar de zitkamer en
er was begroeting tussen oom Daan en die hem kwamen verwelkomen.’
(pag. 160)
Indien hier zou hebben gestaan ‘en oom Daan begroette degenen die hem kwamen
verwelkomen’, dan zou deze passage iets minder objectief, iets meer van het
standpunt van de binnentredenden zijn verteld.
Versterking van de objectieve verteltrant wordt ook bereikt, wanneer het bericht
enigermate onzeker is gehouden:
‘Steyn de Weert, tegenover haar (mama Ottilie), dronk zijn thee. Het leek
vreemd, dat zij waren man en vrouw, want mama had nu wél haar leeftijd
en Steyn scheen bijna jong.’ (pag. 15)
Zekerheid omtrent de opgeroepen situatie schenkt een nauwere band met de erin
optredende personen, dan twijfel. Aan de hand van de tekst maakt de lezer zich
van de personen los en overweegt, wat hij ervan moet denken.
Versterking wordt ook bewerkstelligd door relativering van de mening der personen
uit het verhaal:
‘Wat twijfel in hém (Lot) was, verglimlachte lief weg in zijn ziel, na die zo
teder eenvoudige bevestiging, dat zij hem liefhad, en om niet anders, dan
om hémzelve - meende hij - in een zacht zich verwonderende zaligheid,
die het geluk al scheen te zien naderen....’ (pag. 60)
En wanneer Elly in de nachttrein naar Nice overpeinst, hoe zij Lot zal kunnen helpen
met een groot werk tot stand te brengen:
‘Nu zocht zij en vond nog niet, maar zij wist nú zeker - meende te weten
- dat zij zou vinden en Lot op zou wekken....’ (pag. 124)
Vooral in deze laatste voorbeelden, maar ook in de andere wel, brengt de
overschakeling op de objectieve verteltrant, of de versterking ervan, een wijder
perspectief tot stand. De lezer ziet de verschillende situaties meer in verhouding,
hij ziet de subjectiviteit van de meningen der personen zich aftekenen tegen de
eigenlijke verhoudingen. Men zegt wel, dat de ‘afstand’ tussen het verhaal en de
lezer dan ‘groter’ wordt. Tegen deze formulering is niets in te brengen, als men maar
inziet dat de termen dan overdrachtelijk zijn gebruikt. Van een werkelijke afstand is
natuurlijk geen sprake, laat staan van
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vergroting of verkleining ervan. Het verhaal brengt slechts een kleine verschuiving
1
in de situatie aan, waardoor de lezer een genuanceerder inzicht verkrijgt . We moeten
niet zo zeer denken aan het begrip ‘perspectief’ uit de beeldende kunst en de
architectuur, als wel aan de toepassing ervan in uitdrukkingen als: ‘die nieuwe
betrekking bood hem allerlei nieuwe perspectieven’. Dit neemt niet weg, dat we bij
de behandeling van het perspectief in onze formulering toch aan termen van de
ruimte gebonden blijven. Zo kunnen we ten aanzien van de overschakeling op de
objectieve verteltrant zeggen, dat het begrip van de lezer voor de situatie ‘dieper’
wordt, dat de lezer de personen en hun handelingen in breder verband leert
‘plaatsen’, dat een situatie zich opeens ‘ontvouwt’. Vergroting van de ‘afstand’ is
duidelijk het gevolg van de hierboven genoemde relativering. De persoonlijkheid
van Lot en Elly treedt de lezer nu scherper voor ogen. De toevoegingen ‘meende
hij’ en ‘meende te weten’ dienen uitsluitend hiervoor. Zij zijn een onderdeel van de
karaktertekening ter ontplooiing van de zin van het verhaal.
Ook de reeds eerder besproken scène, waarin de familieleden in de
benedenvoorkamer bijeen zitten en zich afvragen, wie van hen het bericht van
Roelofsz' dood aan oma Ottilie zal brengen, terwijl ‘het Ding’ als het ware langs hen
waart, is een voorbeeld van verdieping van het perspectief door middel van
2
relativerend objectief vertellen . Terwijl vrijwel iedereen dan van de
moordgeschiedenis op de hoogte is, maar denkt de enige te zijn die weet, krijgt de
situatie juist diepte, doordat die subjectieve meningen met zoveel nadruk als onjuist
of onvoldoende worden voorgesteld: de aanwezigen krijgen er a.h.w. de dimensie
van hun eenzaamheid door, zij zijn overgeleverd aan ‘het Ding’.
Objectief verteld zijn eigenlijk alle passages die explicatief aan de voorafgaande
verbonden zijn. Zij stellen de concrete handeling in een ruimer verband en laten de
lezer aldus ‘verder’ zien, dan hetgeen onmiddellijk voor zijn ogen gebeurt. Vooral
in het begin van het verhaal komen zij voor en dienen dan de zgn. expositie. Het
zijn die passages, die door hun explicatief verband de verhaalstroom tegengaan.
Maar, zoals we reeds zeiden, in het geheel van het verhaal hebben zij toch hun
functie; de krachtlijn van hun werking staat a.h.w. loodrecht op de

1

2

C.f. S. Dresden, De Structuur van de Biografie, Den Haag-Antwerpen 1956, p. 85-86. Hoewel
hier sprake is van de afstand tussen de biograaf en zijn onderwerp, zijn Dresdens woorden
ook op de lezer en zijn verhaal van toepassing. Afstand is een kwestie van ‘psychische
spanning’, die uitgedrukt zou moeten worden ‘in termen van intensiteit’ (p. 86).
Zie voor het gehele citaat: p. 49 van deze studie.
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richting van de stroom der gebeurtenissen; hoewel zij niet buiten het tijdsverband
van het verhaal vallen, onttrekken zij zich toch aan de stroom van de tijd in de
1
ontwikkeling van het verhaal . Thans wordt het duidelijk, van welke aard deze werking
is. De situatie ontplooit zich ‘achterwaarts’, de vertelde handeling krijgt een
achtergrond, waartegen zij afsteekt, zodat er contouren ontstaan.
Het heeft geen zin, alle mogelijkheden na te gaan. Ieder begin van een verhaal
heeft zijn expositie, al naar het verhaal is. Wordt de handeling daarop naar een
andere plaats overgebracht of in een andere tijd gesteld, dan zal opnieuw enige
achtergrond aangebracht moeten worden, zal de handeling opnieuw enig perspectief
moeten krijgen. Ook een uiteenzetting omtrent familieverhoudingen heeft een zeker
perspectief tot gevolg. Steeds echter geldt, dat de stremming van de verhaalstroom
zinvol moet zijn, d.w.z. dat het geopende perspectief voor de lezer onmisbare
elementen op het juiste ogenblik aan het verhaal toevoegt. Onmisbaar zijn die
elementen niet in deze zin, dat ze door andere vervangen zouden kunnen worden
- het is immers geen kwestie van een keuze uit een aantal beschikbare gegevens;
het verhaal bestaat uitsluitend uit de gegevens die er zijn, uit hetgeen inderdaad
verteld wordt. Onmisbaar zijn ze alleen, voorzover ze niet beter zouden kunnen
worden weggelaten.
2
Zo zijn de explicatief verbonden zinnen 7 en 8 uit het begin van het verhaal geheel
op hun plaats; zij verlenen de situatie de nodige contouren en sfeer. Ook de sterk
remmende passage op pag. 9 van het verhaal,
‘Want zijn stiefvader, zijn twéede stiefvader noemde Lot Steyn, kort-weg,
nadat hij zijn eerste genoemd had - hij toen een jongen - ‘meneer’
Trevelley. Mama Ottilie was driemaal getrouwd geweest.’
is noodzakelijk; de familieverhoudingen zijn immers van groot belang en dienen zo
3
vroeg mogelijk aan de lezer bekend te zijn . Wanneer ergens een nieuwe figuur
optreedt, moet deze in het algemene kader zijn plaats krijgen:
‘Nu, meende nicht Adèle - die al zo lang bij grootpapa Takma het
huishouden deed; zij ook een Takma, en ongehuwd -: een éerste
liefdesromannetje (....) is niet van invloed op het leven (....)’ (pag. 25)
Deze toevoeging is ook daarom op haar plaats, omdat zij meteen verklaart, waarom
de mening van Adèle enig gewicht in deschaal kan leggen.

1
2
3

Zie p. 89 van deze studie.
Zie het citaat op p. 55-57 van deze studie.
De vraag of de formulering wel gelukkig is, laat ik buiten beschouwing.
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Een misgreep is de explicatie echter in het volgende geval. Tante Floor deelt mee,
waarom zij tijdens haar bezoek aan Holland zich niet al te zeer zal vervelen:
‘Ghelukkig, ik heb Tien Deysselman en Door Peerlkamp - (dat waren twee
oude Indische dames) - en die sullen mij gauw opsoeken (....)’ (pag. 161.
De haakjes in de tussenzin behoren in de tekst.)
Nergens worden deze dames meer genoemd, noch ook is er verder sprake van
tantes moeilijkheden met haar vrije-tijdsbesteding. De tussenzin opent geen zinvol
perspectief en houdt het verhaal slechts nodeloos op. Een tweede fout, van iets
andere aard, vinden we in de scène, waarin Adèle de oude Takma op zijn doodsbed
aanschouwt. In haar gedachten gaat zij nog eens Takma's leven na:
‘Hij had geen ziekelijke ouderdom gehad. Integendeel, zijn zinnen waren
scherp gebleven, en zij herinnerde zich, dat enkel hij dikwijls klaagde,
lacherig, met bonhommie - die te veel, dan dat ze oprecht zou zijn - dat
hij alles hoorde (....)’ (pag. 203)
De tussenzin zou hier beter weggelaten kunnen zijn, want hij opent een onjuist
perspectief. Het is zeker niet de mening van Adèle, die hier wordt weergegeven.
1
Hoe juist de opmerking op zichzelf ook is, zij wordt niet te rechter tijd gemaakt .
Zoals we reeds zeiden, komen tussen de objectieve en de subjectieve verteltrant
allerlei overgangsvormen voor. Een begin van subjectiviteit wordt bereikt met vrijwel
dezelfde middelen, als die welke een versterking van het objectieve vertellen
betekenen. Zo kunnen bijv. accenten dit effect sorteren:
‘De meid trok zich, blijde, terug, gelukkig over de beweging in het
benedenhuis van haar oude mevrouw, die daar nooit meer kwam. Dat
benedenhuis was háar, Anna's, rijk; daar heerste de juffrouw ook niet,
daar heerste zij, ontving zij de familie, en presenteerde zij de
verversingen.’ (pag. 178)
Zonder de accenten zou de tweede zin niet meer dan een objectieve mededeling
zijn geweest. Nu zij er wel staan, speelt er iets van Anna's mening in mee.
Door het wegblijven van het bepalende lidwoord wordt eveneens iets als een
band met de personen van het verhaal geschapen; het is alsof men even, en ten
dele, hun gevoelens deelt:
‘De oude vrouw at nog haar soep, voor zij naar bed werd gebracht, door
de juffrouw en oude Anna.’ (pag. 103)

1

Deze fout is van dezelfde orde als die welke genoemd is in noot 1, p. 234.
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Anna hóórt bij oma Ottilie; doordat het lidwoord wegblijft, krijgt de gevoelswereld
van de familie Dercksz even de overhand op de nuchtere waarneming. Duidelijker
wordt het nog, als in plaats van de gewone aanduidingen van familierelaties - de
vader, de moeder - de aanspreekvormen gebruikt zijn - papa, mama - die gaan
lidwoord toelaten.
‘(....) de oude heer (Pauws) had het niet kunnen uithouden, April in Napels
was hem om te bakken, terwijl het Lot juist zo zalig aandeed en hij zich
weer helemaal beter voelde. Dat was met papa een gezellige tijd geweest
(....)’ (pag. 264)
Het standpunt van Lot wordt in de laatste zin enigermate betrokken.
Tot dusver komt de toepassing van het lidwoord overeen met hetgeen we ten
aanzien van de objectieve verteltrant hebben opgemerkt: mèt lidwoord objectiviteit,
zònder lidwoord subjectiviteit. Maar zo eenvoudig is de kwestie niet. Het omgekeerde
is ook mogelijk. Het bezoek van Lot en Elly aan tante Therèse in Parijs wordt vanuit
het standpunt van Lot verteld. Daarvan getuigt o.a. het begin van het volgende
citaat, vanwege de aanspreekvorm ‘grootmama’. Daarna wordt echter toch weer
het lidwoord gebruikt, en wel zonder dat dit enige invloed op het eenmaal ontstane
perspectief heeft:
‘De stem (van tante Therèse) klonk als die van grootmama. Nu zij zàt, in
haar zwarte japon, in het bleke licht van die kloosterspreekkamer (....),
was de gelijkenis huiveringwekkend, scheen deze dochter éen met de
moeder, scheen zij de moeder zelve (....)’ (pag. 120)
Doordat de eerste zin van het citaat Lots standpunt weergeeft, is dat ook het geval
met de tweede. In zijn peinzende beschouwing van tante Therèse komt Lot a.h.w.
los van de familiebanden en beziet hij haar alleen nog maar als een interessante
verschijning: deze dochter, de moeder.
Het tegenovergestelde geval vinden we in het laatste hoofdstuk. De passage
wordt objectief begonnen, waarin het wegblijven van het lidwoord geen verandering
brengt:
‘Lot was bang geweest, dat de oude heer er ziek van zou worden, hoe
krasse man hij ook was. En oude Pauws was gegaan, verdrietig, dat hij
Lot alleen moest laten (....)’ (pag. 264)
De conclusie moet dan ook zijn, dat het lidwoord op zichzelf niet bepaalt, welk
perspectief heerst. Het kan alleen het reeds aanwezige perspectief versterken. De
objectiviteit wordt er groter door, maar deze wordt zonder het lidwoord niet
opgeheven. En omgekeerd wordt subjectiviteit in de hand gewerkt, wanneer het
lidwoord wegblijft, maar deze wordt mèt het lidwoord niet te niet gedaan.
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Een begin van subjectiviteit wordt voorts bereikt door toevoeging van allerlei
interjecties, zoals ‘ja’ en ‘o’; in het laatste geval verkrijgt de gehele zin meestal het
karakter van een uitroep. Als Ina dokter Roeloefsz ziet binnenkomen, verzoekt zij
oom Daan vóór haar naar boven, naar oma Ottilie te gaan, omdat zij de dokter zo
dolgraag eerst over het verleden wil ondervragen:
‘Gaat u eerst. Heus, gaat u eerst. Ik kan best nog een poosje wachten.
Ik wacht nog wat.... in de voorkamer.
Ja, dokter Roelofsz voegde zich bij haar (....)’ (pag. 177-178)
‘Daarbij brandde hij (Lot) om vlugge artikelen te schrijven: stof had hij
overveel, over de Medici's, over de fresco's van Benozzo Gozzoli in het
palazzo Ricardi, bijvoorbeeld.... o, zo een artikel zou schitteren van verve
en van gloed, als van azuur, goud en juwelen! Maar hij dorst het artikel
niet schrijven (....)’ (pag. 236)
Tussenzinnen geven soms een korte subjectieve wending aan een bericht:
‘(....) Ina was, in haar kleine ziel, zowel een goede dochter, voor haar
vader, als een goede moeder, voor haar kinderen, en zij had gaarne
gezien, dat oom Anton zijn geld - hoeveel zou hij wel hebben? - naliet
aan haar kinderen.’ (pag. 61)
‘Want oom Daan en tante Floor - ontoonbaar Indisch - en die kinderen
hadden en dus geen erfoom waren en -tante, haatte Ina met een grondige
haat (....)’ (pag. 155)
Dat ze ‘ontoonbaar’ zijn, is hier kennelijk de mening van Ina.
Vervolgens valt het in dit verband op, dat de beschrijving van kamers e.d. alleen
ten gevolge van een tussenzin vaak enigermate vanuit het standpunt van een der
personen wordt gegeven:
‘De kleine kamer was gezellig; het waren eigene meubels. Er stonden
boeken. Tegen de wand portretten, en platen van paarden en honden.
Wapens aan een rek, en daaronder - het trof Elly, als het haar de eerste
maal had getroffen - een portret van mama Ottilie, toen zij in de twintig
geweest was (....)’ (pag. 105)
‘Zij stond - hij zag het in het kaarslicht - vlammende van drift voor hem.’
(pag. 23)
Hierover is echter reeds uitvoerig gehandeld in het hoofdstuk ‘Ruimte’.
Ten slotte wil ik nog op die passages wijzen, waaruit in het algemeen een zeker
medeleven met de personen spreekt. Zij roepen iets van de verlangens en gevoelens
der figuren op, zonder dat men kan zeggen, dat de lezer hun standpunt moet gaan
innemen, zoals blijkt uit het begin van het volgende citaat:
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‘Hoe hadden zij (Lot en Elly) samen niet gesnuffeld, notities gemaakt,
hoe had hij niet 's avonds geschreven, zo innig lief gelukkig zich voelende
in hun pensionzitkamer: twee lampen, een bij Elly, en een bij hem,
schenen over hun papieren en boeken (....)’ (pag. 235)
Hiertoe wil ik ook rekenen persoonsbeschrijvingen en situatietekeningen, die
weliswaar grotendeels in de berichtvorm gesteld zijn, maar die ten gevolge van
enkele kleine toetsen, en vooral vanwege de wijze waarop deze toetsen over de
passage verdeeld zijn, in het geheel genomen een lichte tendens tot subjectiviteit
vertonen. Zo is de beschrijving van de wijze waarop mama Ottilie en Steyn tot een
huwelijk zijn gekomen, enigszins van Steyn uit gezien:
‘Toen Steyn de Weert eerste luitenant was, een mooie kerel, even dertig,
had hij mevrouw Trevelley gezien, wier lieftijd hij niet wist. Wat deed die
er ook toe, waar hij een vrouw ontmoette, zo verleidelijk mooi voor zijn
dadelijk sprekende zinnelijkheid, dat hij ogenblikkelijk - de eerste keer
toen hij haar zag - zijn bloed had voelen vlammen en gedacht had: die
vrouw moet ik hebben.... Toen was zij geweest - al veertig - een vrouw
zo vol vloeiend mooi, dat men haar nog altijd noemde: mooi Lietje. Klein,
maar volmaakt van vormen, en lief vooral in gelaat, lief in nog heel jonge
lijnen van hals en van borst, melkblank, met de enkele fijngouden
sproetjes; lief van blauwe onschuld-ogen en van heel blond, zacht
kroezehaar: lief als een kind-vrouw van liefde, die niet anders scheen te
zijn dan om het gloeiend verlangen te wekken. Toen Steyn de Weert haar
zo zag, voor de eerste maal, in wat luchtige Haagse salons, van côterie
Indo-Hollands, was zij, voor de tweede maal, getrouwd met die halve
Engelsman, Trevelley, die geld scheen in Indië te hebben gemaakt, had
Steyn haar moeder gezien van drie al grote kinderen - een meisje van
vijftien, twee jongens wat jonger - maar de verliefde officier had niet willen
geloven, dat zij uit haar eerste huwelijk, met Pauws, van wie zij om
Trevelley gescheiden was - een dochter had, op het Conservatoire, en
thuis een zoon van achttien!’ (Pag. 16-17 Cursivering van mij, B.)
Met deze voorbeelden zijn de mogelijkheden tot een begin van subjectiviteit natuurlijk
niet uitgeput. Het lijkt mij echter niet nodig ze te catalogiseren. De voornaamste uit
Van Oude Mensen zijn hiermede genoemd.
Bij de subjectieve verteltrant kan men, zoals we zagen, onderscheid maken tussen
het gezichtspunt en het standpunt, dat de lezer inneemt. Van de eerstgenoemde
beschouwingswijze is sprake in de scènes bestaande uit een directe monologue
intérieur en in die waarin het praesens terecht is toegepast. De laatstgenoemde
treffen we aan, wanneer de scène uit een indirecte monologue intérieur bestaat, en
wanneer zij in berichtvorm verteld wordt vanuit de gezichtshoek van een der
personen.
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De directe monologue intérieur geeft een zicht op de gebeurtenissen, dat geheel
bepaald wordt door een enkel personage. De personen uit het verhaal en de
belangen die op het spel staan, worden uitsluitend begrepen zoals die ene persoon
ze begrijpt. Begrip van die persoon zelf is slechts mogelijk door van het verhaal te
abstraheren; men vaart daarbij geheel op eigen kompas, de tekst biedt geen hulp.
Voor de in het praesens gestelde scène, het visioen van Harold, geldt hetzelfde,
omdat het verhaal daarin niets anders doet, dan op de wijze van Harold onder
woorden brengen hetgeen Harold ziet.
Bij de indirecte monologue intérieur geeft de tekst wel leiding. Doordat de
gedachten van het personage in de 3e persoon enkelvoud worden weergegeven,
wordt de lezer door het verhaal zelf tegenover dit personage gesteld. Bovendien is
de werkwoordsvorm gelijk aan die van het gewone bericht, de fictionalis, waardoor
objectivering op de wijze van het bericht in de hand wordt gewerkt. Aldus kan men
zich over het personage een mening vormen mede dank zij de tekst. Naar de inhoud
echter vertellen deze passages niet meer dan de denkende persoon overweegt. De
problemen en personen die hem bezighouden, worden eenzijdig belicht. Een laatste
bijzonderheid van de indirecte monologue intérieur is, dat het verhaal bijna
onmiddellijk, en toch ongemerkt, in het gewone bericht kan overgaan, en daarna
weer indirecte monologue intérieur kan worden. Het is zelfs niet altijd met zekerheid
uit te maken, welke vertelvorm aan de orde is:
‘Hij (Lot) stond op, liep zijn kamer door, vol herinnering aan Italië: een
paar bronzen, veel fotografieën naar de Italiaanse meesters. Een goeie
kerel, Steyn, hem die grote kamer af te staan naast die van mama en
zelve op zolder te gaan. Maar hij beklaagde zijn moeder, die was een
kind. (....) hij herinnerde zich haar in een bruin laken japon met astrakan
en een astrakan mutsje op haar kroeze haren, op het ijs, en ze reed met
hem, zo lief en zo luchtigjes, en de mensen hadden gedacht, dat ze zijn
zuster was.... Arme mama, en nu werd ze oud! Toch zag ze er nog zo
heel goed uit, maar ze werd oud, en ze was - hier was hij wel zeker van
- ze was een vrouw van niets dan liefde.’ (pag. 79)
De eerste zin is in berichtvorm gesteld, de tweede in die van de indirecte monologue
intérieur. De derde is weer bericht. Dat gaat dan nog zo enige regels door (de vierde
zin van dit citaat), dan volgt weer de monoloog. Maar de laatste zin? Is die weer
een deel van een bericht, met een extra toevoeging in de tussenzin, of gaat de
monoloog door, met een tussenzin die hem wat objectiever maakt? Iedere lezer zal
dit voor zichzelf moeten uitmaken. Ik voor mij acht deze onzekerheid zelf een
kenmerk van dit soort passages. Het komt mij zelfs voor, dat de indirecte monologue
intérieur neiging vertoont zich voort te zetten
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over de volgende zinnen, ook wanneer deze op zichzelf bezien evengoed als bericht
gelezen zouden kunnen worden. Een aanwijzing hiervoor is in de volgende passage
te vinden, waarin Lot zijn moeder zit te ‘bestuderen’:
‘Ja, zij moest wel heel mooi zijn geweest; de ooms zeiden altijd, een
poppetje. (....) Toch, mama had het hare gehad, met haar drie mannen,
die zij, alle drie, had liefgehad, die zij nú, alle drie, haatte. (....) Zuinig was
zij nooit geweest, en toch was haar huis nooit gezellig en had zij nooit
om toilet gegeven (....). Mama's japon was eenvoudig onmogelijk, meende
Lot; de enige gezellige kamer, in huis, was de zijne. Mama, dol op lezen,
las heel moderne Franse romannetjes, die zij niet altijd begreep, trots een
leven van liefde, van passie, van haat, onschuldig gebleven in vele dingen,
en totaal onwetende in perversie. Dan zag Lot, terwijl zij las, dat zij zich
verwonderde en niet begreep en zocht er een naïveteit in haar kinderogen;
zij dorst nooit aan Lot uitlegging vragen ....’ (pag. 11-12)
Als men het slot van deze passage kritisch leest, blijkt de laatste zin gewoon bericht
te zijn. Er staat immers twee keer ‘Lot’, in plaats van ‘hij’ resp. ‘hem’. En toch is men,
lezende, geneigd de subjectieve verteltrant te vervolgen. Het eenmaal ingenomen
standpunt verlaat men liever niet. Daardoor komt het ook, dat de objectief gestelde
zinnen en tussenzinnen, die zo vaak de indirecte monologue intérieur onderbreken,
niet hinderen. Zo wordt de laatst geciteerde monoloog onderbroken door het
objectieve:
‘Lot, die glimlachend zag naar zijn moeder, vond haar als een vrouw, over
wie een bewogen leven, een leven van liefde en van haat, was
heengegaan, zonder haar hard aan te pakken’.
Dergelijke zinnen betekenen feitelijk geen verandering van standpunt, omdat de
invloed die van de indirecte monoloog uitgaat, daarvoor te groot is.
De directe monologue intérieur en het bericht vertonen deze neiging niet. Wat de
laatste betreft, is zelfs het tegendeel het geval: het is soms of de indirecte monologue
intérieur teruggrijpt, een achterwaarts gerichte invloed uitoefent:
‘Toen zakte zijn (Lots) hand, die koud werd, en verstopte zich onder de
dekens. Hij lag, wèl zachtjes tevreden na zijn eerste rustige slaap en zag
de kamer door, de kamer, die Steyn hem al jaren geleden had afgestaan,
opdat hij rustig werken kon, met zijn boeken, zijn bibelots om zich heen.
De enige gezellige kamer in huis.... Nu, lang zou hij ze niet meer bezitten.
Steyn was weg, en mama zou het jaar huur nog uitbetalen en de meubels
verkopen, en met Hugh meegaan naar Engeland....’ (pag. 251)
De indirecte monoloog begint bij de vierde zin, daarop wijzen de woorden ‘Nu’ en
‘mama’. Het bericht loopt zeker tot en met de
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tweede zin. Maar waarbij behoort de derde: ‘De enige gezellige kamer in huis’?
Leest men het citaat tot en met deze derde zin, dan behoort hij bij het bericht. In
het geheel van de tekst echter komt men er toe hem als het begin van de monoloog
op te vatten, die er als het ware een terugwerkende kracht op uitoefent.
Men kan de indirecte monologue intérieur op twee wijzen in twee groepen verdelen.
In de eerste plaats is er het onderscheid tussen de momentane en de
iteratief-duratieve monoloog. De eerste komt het meest voor. Hij geeft weer, hetgeen
een persoon op een bepaald moment overweegt. De tweede vertelt, hetgeen een
persoon telkens weer en ook nu weer denkt. Van deze laatste een voorbeeld.
‘Zijn (Steyns) leven van nóg jonge man, al jaren geleden weggegooid
voor een gevoel-van-eer, aan een veel oudere vrouw, had hem later een
onverschilligheid ingegeven, die niet meer rekende met wat er nog voor
hem zou kunnen komen. Wat vermodderd was, was vermodderd: het
leven, eenmaal weggegooid, was niet meer terug te winnen. (....) Verder
was er het kleine huis, en die oude vrouw: hij nam ze op de koop mee,
omdat het niet anders kon. Schijnbaar deed hij, voorzover mogelijk, wat
ze wilde (....)’ (pag. 15)
Het is vooral deze monologue intérieur, die het voortgaan van de verhaalstroom
1
mogelijk maakt, wanneer men een explicatieve passage mocht verwachten .
In het hier gestelde verband is het tweede onderscheid belangrijker. Het is vooral
2
door Norbert Miller uitgewerkt in zijn artikel Erlebte und Verschleierte Rede . De
‘meebelevende’ indirecte monologue intérieur (Erlebte Rede) dient geen ander doel,
dan de loop der gebeurtenissen voortgang te doen vinden. Ik zou willen zeggen: hij
ontwikkelt vooral de verhaalmotieven. Miller geeft als voorbeeld een fragment uit
Kafka's Der Prozesz, Joseph K's alleenspraak vlak voor zijn dood:
‘Seine Blicke fielen auf das letzte Stockwerk des an den Steinbruch
angrenzenden Hauses. (....) ein Mensch, schwach und dünn in der Ferne
und Höhe, beugte sich met einem Ruck weit vor (....). Wer was es? Ein
Freund? Ein guter Mensch? Einer, der teilnahm? Einer, der helfen wollte?
War es ein einzelner? Waren es alle? War noch Hilfe? Gab es Einwände,
die man vergessen hatte? Gewisz gab es solche. Die Logik ist zwar
unerschütterlich, aber einem Menschen, der leben will, wiedersteht sie
nicht. Wo war der Richter, den er nie gesehen hatte? Wo war das hohe
Gericht, bis zudem er nie gekommen war? Er hob die Hände und spreizte
alle Finger.
Aber an K's Gurgel legten sich die Hände des einen Herrn, während der
andere das Messer ihm tief ins Herz stiesz und zweimal dort drehte. (....)’

1
2

Zie p. 81 vgg. van deze studie.
N. Miller, Erlebte und Verschleierte Rede. Akzente, Zeitschrift für Dichtung, Juni 1958, p.
213-226.
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De lezer deelt hier in hoge mate het standpunt van K. Diens overwegingen zijn in
de eerste plaats de voortzetting van het verhaal en pas in de tweede plaats aanleiding
tot een goed begrip van K's persoonlijkheid. Het subjectieve element heeft hier ruim
de overhand op het objectieve.
De ‘karakteriserende en verklarende’ indirecte monologue intérieur (Verschleierte
Rede) houdt, in vergelijking met de voorgaande, het verhaal juist op. Hij dient vooral
de expositie, de karaktertekening en de situatieschildering. Hier komen meer de
abstracte motieven naar voren. Miller kiest als voorbeeld een fragment uit het
hoofdstuk ‘Das Haus Fischel’, uit het tweede deel van Musils Der Mann ohne
Eigenschaften. Leo Fischel denkt na over een afkeurende opmerking van zijn dochter
Gerda:
‘Und was tat Klementine, wenn Gerda so sprach? Sie schwieg (....) Aber
Leo konnte sicher sein, dasz sie hinter seinem Rücken Gerdas Willen
unterstützen würde, als ob sie wüszte, was Symbole seien! Leo Fischel
hatte stets jede Ursache zu der Annahme gehabt, dasz sein guter,
jüdischer Kopf dem seiner Gattin überlegen sei (....) Warum sollte
ausgerechnet er plötzlich nicht mehr imstande sein, modern zu denken?
Das war ein System! Er erinnerte sich dann der Nacht. Das war schon
nicht mehr Ehrabschneidung, das war die Ehre mit der Wurzel abgraben!
In der Nacht hat der Mensch nur ein Nachthemd an, und darunter kommt
gleich der Charakter. Keine Fachkenntnisse und -klugheit schützen ihn.
Man setzt seine ganze Person ein. Nichts sonst. Was sollte es also
heiszen, dasz Klementine, wenn von christlich-germanischer Auffassung
die Rede war, ein Gesicht machte, als ob er ein Wilder wäre?’
Steeds nog in vergelijking met de ‘meebelevende’ indirecte monologue intérieur,
blijft hier de lezer meer tegenover het personage staan. Het is in de eerste plaats
de bedoeling, dat hij die persoon zelf leert kennen, zij het door middel van diens
visie. Pas in de tweede plaats dient deze monoloog de voortgang van het verhaal.
Volgens deze indeling vormt de indirecte monologue intérieur een geleidelijke
overgang van objectief naar subjectief vertellen, via de ‘karakteriserende en
verklarende’ resp. de ‘meebelevende’ alleenspraak. In Van Oude Mensen komen
beide vormen voor, maar haast nooit zo, dat grote passages of lange scènes door
een van beide beheerst zouden worden. Ze wisselen elkaar veelvuldig af, er heeft
voortdurend een subtiel spel tussen beide plaats; meer dan eens is het zelfs moeilijk
uit te maken, met welke vorm men te maken heeft. De volgende - sterk bekorte passage bevat vrijwel alle vertelwijzen die tot nu toe besproken zijn:
‘Daarom had ze (mama Ottilie) heel het andere leven van vrouw, van
moeder, zelfs van vrouw-van-de-wereld, en zelfs van elegante vrouw
verwaarloosd en niet geacht, hulpmiddelen verachtend, zéker van haar
bekoring, en weinig moeder
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van natuur. O, nu was zij oud, en alleen, en zij lag eenzaam in het kille
bed en er was vanavond zelfs die troost niet, dat Lot naast haar uit de
kamer zou komen, om haar, in bed, een nachtzoen te geven (....) en dan
met een streling van zijn fijne hand over haar wang, zeide hij wel eens
een enkele maal:
- Mama, wat heb je een zacht velletje....
Als hij nu thuiskwam, zou hij menen, dat zij sliep en zou hij naar bed
gaan.... (....) Nu werd het stil en zij bedacht: héél goed, dat zij altijd oude
meiden zocht .... Daar dacht zij aan met leedvermaak, blij, dat Steyn zó
geen kans had, met oude meiden. Nu was het huis al nachtestil: toch was
het nog geen elf uur....
Had zij geslapen....? Waarom werd zij plotseling wakker....? Wat kraakte
de trap? Was het Lot, die thuis kwam....? (....)’ (pag. 20-21)
Na een kort gedeelte in berichtvorm laat dit citaat eerst een karakteriserende indirecte
monologue intérieur zien, die echter meteen in een meebelevende overgaat; hij is
dan nog voorzien van enkele objectiverende elementen, die echter gemakkelijk in
de alleenspraak worden opgenomen; het fragment eindigt dan met een zuiver
meebelevende indirecte monologue intérieur.
In de lange alleenspraak van Lot in het achtste hoofdstuk van het eerste deel is
het al heel moeilijk uit te maken, met welke vorm men te maken heeft. Lot vecht
met zijn angst om oud te worden:
‘O neen, neen, niet zó oud: te sterven, vóor hij verdorde, vóor hij verwelkte!
Hij voelde er zich angstkoud om worden, en hij rilde, nu hij zo intens zich
bewust werd, dat het mogelijk was, dat hij zó oud kon worden:
zeven-en-negentig .... O God, o God, neen, neen.... Jóng sterven, opdat
het, nog jóng, gedáan voor hem zou zijn! Hij was niet pessimist, hij hield
van het leven, het was mooi, het stráalde: er waren zo vele mooie dingen,
in kunst, in Italië, in zijn eigen intellect; in zijn ziel nu zelfs die emotie, om
Elly.... Maar hij hield van het frisse, jónge leven, en hij wilde niet de
verdorring en de verwelking.... O, de frisheid, de frisheid altijd, de jeugd
altijd! Jóng te sterven, jóng te sterven! Hij smeekte er om, Dat, wat hij
aannam als God: dat Licht, dat Geheim - maar dat misschien niet zou
luisteren vanuit ondoorgrondelijke diepte van Macht - naar bede van hém:
zó klein, zó egoïst, zo weinig mannelijk, zo weinig moedig, zo ijdel, o zo
ongelooflijk ijdel! O, kende hij zichzelve niet? Verborg hij zich voor
zichzelve? Zag hij zich niet hélder in?
Hij liep door zijn kamer en had niet gehoord, dat de deur was opengegaan.’
(pag. 83)
Ook hier velerlei vertelvormen bijeen, vlak na elkaar. De op zichzelf beschouwd
objectieve vertelelementen worden duidelijk in de alleenspraak opgenomen. Maar
is de gehele monoloog nu meebelevend of karakteriserend? Hij heeft zijn plaats in
de ontwikkeling van de handeling, met name in die van het tweede verhaalmotief,
nl. de verhouding tussen Lot en Elly. Tegelijkertijd echter tekent hij het karakter van
Lot op zijn scherpst. Zo worden hier eigenlijk beide functies van de indirecte
monologue intérieur tegelijkertijd vervuld. Dat het onderscheid daarom zin-
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loos zou zijn, geloof ik niet. Niet alle alleenspraken zijn zo als deze. Over het
algemeen blijven de beide functies onderscheidbaar, hoe snel zij elkaar meestal
ook afwisselen. Het verhaal van de Oude Mensen acht ik door dit snelle, subtiele
spel der monologen zelfs gekenmerkt. Het lijkt mij echter geen zin te hebben, in een
aldus gekenmerkt verhaal de beide soorten indirecte monoloog van plaats tot plaats
na te gaan.
We hebben tot nu toe dus onderscheiden de objectieve vertelwijze, met varianten
die enige subjectiviteit meebrengen, en de subjectieve verteltrant. Deze laatste is
weer onder te verdelen in de vertelwijze vanuit een bepaald standpunt en die vanuit
een bepaald gezichtspunt, waarvan de tweede de meest subjectieve is. De vertelwijze
vanuit een bepaald standpunt wordt bewerkstelligd door de indirecte monologue
intérieur en door het vanuit een standpunt verteld bericht. De vertelwijze vanuit een
bepaald gezichtspunt, ten slotte, vindt men bij directe monologue intérieur en in de
passage met het zinvol toegepaste praesens historicum.
Het is interessant na te gaan, in welke verhouding deze vertelwijzen zijn toegepast.
Op het totaal aantal regels, nl. 8463, is het aantal in indirecte monologue intérieur
1469, in bericht vanuit een bepaald standpunt - minus de daarin voorkomende
monologen - 487, in directe monologue intérieur en praesens historicum 249.
Gedeelten van regels tellen hierbij voor hele regels. Het totale aantal regels
subjectieve verteltrant bedraagt dus 2205. Het heeft zin, van het resterende aantal
die met directe rede af te zonderen, de tot een dialoog behorende regels. Dialogen
zijn immers zowel bij objectief, als bij subjectief vertellen mogelijk. Dit aantal bedraagt
3640. Er blijft dan voor het gewone objectieve vertellen 2618 regels over. Dit aantal
mag iets hoger genomen worden, wanneer we ook hier laten gelden, dat gedeelten
van regels voor hele regels tellen. We krijgen dus het volgende overzicht:

Tabel XI
Vertelwijze
Subj. vert. Ind. mon. int.

Aantal regels
1469

Percentage
17,4% 26,0%

Subj. vert. Bericht v. u.
Standp.

487

5,7% 26,0%

Subj. vert. Dir. mon. int. en 249
Pr. hist.

2,9% 26,0%

Dir. Rede

3640

43,0%

Obj. Vert.

2618

31,0%

Totaal

8463

100,0%
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Omdat bij de indirecte monologue intérieur gedeelten van regels voor hele regels
geteld zijn, mogen we het percentage regels met subjectieve verteltrant iets lager,
en dat met objectieve vertelwijze iets hoger nemen. We krijgen dan resp. voor
subjectief vertellen, objectief vertellen en directe rede 25%, 32%, 43%, dat is de
verhouding 3 : 4 : 5. Het subjectieve vertellen beslaat dus ongeveer ¼ van het totaal.
Dat is vrij veel voor een als objectief gekenschetst verhaal. Dat Van Oude Mensen,
ondanks het percentage van slechts 32%, over het algemeen toch objectief verteld
wordt, hangt hiermee samen, dat de directe rede vrijwel uitsluitend in objectief verteld
verband voorkomt.
De genoemde verhouding kan voor de typering van de schrijversfiguur Couperus
van belang zijn. Men zou kunnen nagaan, of zij voor al zijn werken geldt, dan wel
of er in dit opzicht van een ontwikkeling gesproken kan worden. Hierbij dient echter
opgemerkt, dat zo'n onderzoek niet op zichzelf zal mogen staan. Het resultaat zal
in verband gebracht moeten worden met andere compositieaspecten van zijn oeuvre,
wil men een afgerond beeld verkrijgen. Voor ons onderzoek, dat zich tot Van Oude
Mensen beperkt, is deze verhouding van niet veel belang. Belangrijker is de vraag,
hoe de 2205 regels met subjectieve vertelwijze over de personen van het verhaal
verdeeld zijn. Een onderzoek levert het resultaat als in tabel XII is aangegeven.
In de eerste plaats valt het op, dat de twee hoofdpersonen uit het centrale
verhaalmotief, oma Ottilie en Takma, vrijwel niet vertegenwoordigd zijn. Dit betekent,
dat hun geschiedenis geheel objectief wordt verteld. Vrijwel nooit leert de lezer hun
psyche van binnen uit kennen. Dit kan ook aldus worden uitgedrukt, dat de afstand
tussen de lezer en deze twee personages bijzonder groot blijft. Deze grote afstand
is zinvol. Doordat de lezer wel doordringt in de geest van vele andere figuren, neemt
hij deel aan het gevoelsleven van deze personen; dit gevoelsleven wordt in hoge
mate beheerst door het ontzag dat zij voor de beide oudjes koesteren, een ontzag
dat afstand schept. Niemand van de kinderen en kleinkinderen gaat vertrouwelijk
met de grootouders om. Hun hoge ouderdom heeft tot gevolg, dat zij moeilijk te
benaderen zijn, dat zij in een wereldje apart leven, door niemand goed begrepen.
Ten slotte is er het geheim van hun verleden, dat door de meesten vaag wordt
vermoed, maar door slechts enkelen gekend. Dit gehele complex van factoren, die
de houding der andere personen tegenover de oudjes bepalen, zou niet zo
overtuigend getekend zijn geweest, als de lezer, die vaak het standpunt der
familieleden deelt, niet ook overigens op zekere afstand van de beide oude mensen
werd gehouden. En niet alleen wint de tekening der familieleden hierbij,
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Tabel XII
Personen

Ind. mon. int.
483

Bericht v. u.
Standp.
83

Dir. mon. int. + Totaal
praesens hist.
48
614

Lot
Harold

175

69

188

432

Ina

99

198

-

297

mama Ottilie

194

44

5

243

Elly

109

48

-

157

Anton

89

45

6

140

Adèle

127

-

-

127

Pauws

97

-

-

97

Steyn

39

-

-

39

Stefanie

35

-

-

35

oma Ottilie

19

-

-

19

Takma

2

-

2

4

Hugh

1

-

-

1

Lot, Ind. mon. int.: 8 : 26-27; 11 : 5-12 : 4; 78 : 26-28; 79 : 9-83 : 24; 84 :
23-25; 98 : 8-14, 23-25; 99 : 2-19; 127 : 3-8; 139 : 11-140 : 30; 142 : 9-18;
244 : 28-246 : 8; 251 : 13-15; 254 : 12-17, 21-23; 265 : 26-32; 266 : 2-13;
266 : 24-269 : 23.
Bericht v. u. standp.: 98 : 4-99 : 35; 119 : 27-120 : 15; 266 : 14-23.
Dir. mon. int. en praes.: 127 : 9-128 : 2; 142 : 19-143 : 2.
Harold, Ind. mon. int.: 66 : 14-19; 66 : 21-68 : 2; 73 : 13-15, 20-21; 93 :
27-94 : 12; 176 : 4-168 : 8; 171 : 17-25; 194 : 1-28; 249 : 23-250 : 8.
Bericht v.u. standp.: 94 : 28-96 : 12; 222 : 28-223 : 10.
Dir. mon. int. en praes.: 68 : 3-72 : 35; 94 : 12-21; 95 : 12-15, 20.
Ina, Ind. mon. int.: 61 : 25-62 : 17; 152 : 24-27; 158 : 5-12; 159 : 32-34;
160 : 18-26; 164 : 12-21; 172 : 2, 6-7; 178 : 22-31; 181 : 27-28; 182 :
10-14; 197 : 5-8; 218 : 32-219 : 2; 224 : 23-27; 228 : 20-28.
Bericht v. u. standp.: 157 : 34-161 : 21; 164 : 1-165 : 32; 180 : 6-181 : 11.
Mama Ottilie, Ind. mon. int.: 9 : 4-6; 12 : 22-14 : 31; 18 : 34-20 : 8; 20 :
16-26; 21 : 1-11; 21 : 20-23; 22 : 22-34; 84 : 6-11; 209 : 22-34; 210 : 7;
230 : 18-23.
Bericht v. u. standp.: 20 : 11-15; 21 : 11-19; 22 : 11-13; 207 : 16-208 : 7.
Dir. mon. int. en praes.: 209 : 35-210 : 4.
Elly, Ind. mon. int.: 26 : 25-27 : 3; 124 : 4-126 : 23; 239 : 13-24.
Bericht v. u. standp.: 32 : 3-6; 104 : 12-105 : 16; 106 : 5-15.
Anton, Ind. mon. int.: 43 : 34-44 : 10; 45 : 6-13; 46 : 23-47 : 12; 153 :
17-22; 154 : 3-10; 155 : 34-156 : 7; 223 : 30-224 : 8; 225 : 13-14; 226 :
19-23.
Bericht v. u. standp.: 153 : 6-154 : 29.
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Dir. mon. int.: 226 : 26-31.
Adèle, Ind. mon. int.: 25 : 4-7; 190 : 11-25; 197 : 29-198 : 22; 198 : 32-34;
199 : 6-11, 13-15; 200 : 13-32; 202 : 1-14; 202 : 35-203 : 32.
Pauws, Ind. mon. int.: 256 : 3-257 : 17; 262 : 1-10; 262 : 22-30; 263 :
2-28.
Steyn, Ind. mon. int.: 15 : 21-16 : 5; 17 : 7-9, 12-23, 30-33.
Stefanie, Ind. mon. int.: 145 : 5-11; 147 : 17-21; 150 : 10-21; 176 : 3-13.

Oma Ottilie, Ind. mon. int.: 231 : 25-33; 248 : 15-24.
Takma, Ind. mon. int.: 102 : 18-19.
Dir. mon. int.: 32 : 18-19.
Hugh, ind. mon. int.: 246 : 35.
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maar ook, en juist daardoor, die van oma Ottilie en Takma zelf. Zij zijn nu het geheim
dat over hun leven hangt en het ontzag dat iedereen voor hen koestert, want zij
worden zo ‘verteld’.
Dat Hugh het laagst genoteerd staat, ligt voor de hand. Het mag verwondering
wekken, dat hij zelfs nog in dit overzicht voorkomt. We kunnen zijn aandeel gerust
verwaarlozen.
Verder omhooggaande in de tabel, komen we aan een groep die van Stefanie tot
aan Elly reikt. We vinden hierin de meeste belangrijke tweede-plansrollen
vertegenwoordigd. Steyn is in het eerste verhaalmotief, de huwelijksperikelen van
mama Ottilie, eigenlijk niet meer dan de tegenspeler van de hoofdpersoon mama
Ottilie, zoals Elly voornamelijk om het tegenspel optreedt in het tweede verhaalmotief.
Zij zijn wel belangrijk, maar niet in de mate van de protagonisten, om wier
ontwikkeling het eigenlijk gaat. Dat de lezer dan ook minder vaak hun standpunt
deelt dan dat van mama Ottilie en Lot, is begrijpelijk.
Pauws is de figuur van het tweede compositiemotief. Het belang van dit soort
1
motieven is reeds uiteengezet . Men zou kunnen zeggen: hetgeen de tweede-plansrol
voor de hoofdrol is, is het compositiemotief voor het verhaalmotief. Dat de lezer
Pauws' standpunt een enkele maal deelt, is dan ook niet verwonderlijk. Veeleer
moeten we ons afvragen, waarom dit niet het geval is met betrekking tot de
hoofdfiguur van het eerste compositiemotief, Ottilie jr.
Het is altijd moeilijk, en soms zelfs onmogelijk, te zeggen waarom een of ander
aspect van een verhaal niet is uitgewerkt. In het onderhavige geval echter zou ik
toch wel een antwoord willen wagen, al moet ik daarvoor even de gang van het
betoog onderbreken door een andere, psychologische, beschouwingswijze erbij te
betrekken. Het komt mij namelijk voor, dat uitwerking van de persoon Ottilie jr. door
middel van indirecte monologue intérieur aan de idee van deze persoon afbreuk
zou hebben gedaan. Zij, die als enige haar geluk en haar levenshouding heeft
gevonden, die leeft bij de dag in een onbekommerd genieten van de volheid en
schoonheid van het bestaan, kan niet iemand zijn die zich aan overpeinzingen
overgeeft. Dit geldt natuurlijk alleen voor de werkelijkheid zoals die in een verhaal
wordt opgeroepen. In het dagelijks leven geeft iedereen zich wel eens aan mijmerijen
over. In een verhaal echter krijgt iedere handeling, juist omdat zij in een apart kader
verteld wordt, nadruk en daardoor extra betekenis. Zoals Van Oude Mensen nu
verteld is, zijn alle overpeinzingen overgelaten aan de bewoners van de druilerige
luchtstreken en doen de zonnige

1

Zie p. 36 vg.
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zuiderlingen niet aan die gewoonte mee. Ottilie jr. wordt alleen in haar handelingen
en haar gesprekken getekend. Opmerkelijk is het daarbij, dat juist háár woorden in
het laatste hoofdstuk van deel één, als zij Lot en Elly door haar tuin en langs haar
vruchtbomen leidt, als het ware tegelijkertijd handeling zijn: uit hetgeen zij zegt, blijkt
wat zij doet en wat de anderen doen.
‘Kijk mijn laatste zomerrozen, die bloeien zo gezellig dol en verward.
Heerlijk, hier, hè, die heliotrope; ja, die is prachtig.... Kijk mijn peren; heb
je ooit zulke grote peren gezien? Hoeveel heb ik er, drie vier, vijf, zes....
We zullen ze plukken; ze zijn al rijp.... Als ze op de grond vallen, eten de
mieren ze op, in éen ogenblik.... Aldo! Aldo! Kom eens hier.... Aldo, pluk
eens een paar peren, wil je.... Ik kan er niet bij, Lot ook niet.... Elly, heb
je mijn druiven gezien (....) Hier heb je een tros.... Ze zijn heerlijk (....)
Hier heb je vijgen, dat is een oude boom, maar hij is nóg een symbool
van de vruchtbaarheid. Pluk maar, snoep: hier heb je mijn perziken (....)’
(pag. 138)
1

Eerder in deze studie werd er op gewezen, dat aldus de stroom van de
gebeurtenissen niet onderbroken behoeft te worden door explicatief verbonden
zinnen. Hier heeft deze kunst-greep dus een extra functie, indirect wordt ook het
perspectief gediend.
Met nadruk wil ik erop wijzen, dat deze psychologische beschouwingswijze van
andere orde is dan die welke tot nu toe werd gevolgd en ook hierna wordt toegepast.
Vanuit de lezer-beschouwer gezien is het min of meer tot overpeinzing neigende
karakter der personen natuurlijk niet een eigenschap der figuren, die hun aandeel
aan de subjectieve verteltrant van het verhaal zou verklaren. Hun karakter maakt
alleen aannemelijk, dat in het verhaal al of niet veelvuldig overpeinzingen voorkomen.
Evenzo hebben we reeds gezien, dat het principe der erfelijkheid het voorkomen
2
van het tweede abstracte motief, dat van de zinnelijkheid, rechtvaardigt . De lezer
heeft immers uitsluitend te maken met hetgeen inderdaad wordt verteld, met het
sujet. Wanneer men echter de psychologie der figuren in discussie stelt ter verklaring
van hun aandeel in het verhaal, beziet men het verhaal vanuit de auteur. Dan gelden
vragen naar mogelijkheden die niet werden benut en ontwerpt men eerder een
portret van de schrijver naar de mate waarin deze zich in het verhaal kenbaar maakt,
en onderzoekt men eerder de compositie, dan dat men het verhaal zo als het is,
het sujet dus, structureel beschouwt vanuit het standpunt van de lezer. De hierboven
geboden verklaring van de figuur van Ottilie jr. moet dan ook in het licht van dit
voorbehoud worden gezien. Voor ons onderzoek

1
2

Zie p. 84-85.
Zie p. 33-34.
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is alleen van belang, dat de objectieve wijze waarop Ottilie jr. wordt verteld, de
betekenis van deze figuur doet uitkomen door de tegenstelling met de subjectief
vertelde personen uit het noorden, een betekenis, die de werking van het
compositiemotief waarvan zij de hoofdpersoon is, dient.
Anton en Stefanie zijn de tweede-plansrollen voor het derde verhaalmotief. Zij
omlijsten de geschiedenis der beide oudjes met hun ontzag, hun levensopvattingen,
hun geheime angsten. De andere broers en zusters hebben een andere functie.
Van hen bespreek ik Harold, die hogerop in de tabel voorkomt, later. Therèse treedt
zo weinig in het verhaal op, dat zij op het derde plan is komen te staan. Zij maakt
de geschiedenis voornamelijk uit de verte mee, vanuit haar klooster in Parijs. Daan
verschijnt pas in deel twee. Hij wordt uitsluitend objectief verteld. Zijn functie in het
verhaal is dan ook, dat hij het derde verhaalmotief zich verder laat ontwikkelen.
Anton en Stefanie echter weerspiegelen het, hetgeen wil zeggen dat door hen de
abstracte motieven kunnen doorwerken. En hoe zouden abstracte motieven beter
tot hun recht kunnen komen dan in het gedáchtenleven van personen die peinzen
over de achtergronden van hun bestaan? Met andere woorden, de standpunten van
Stefanie en Anton zijn voor de lezer van belang, die van Daan en Therèse niet.
Adèle staat in de buitenste kring van het familieverband. In haar wordt uitgebeeld,
hoe het noodlot zelfs hen bereikt, die betrekkelijk buitenstaanders zijn. Dit behoeft
niet veelvuldig te gebeuren, een enkele, zij het belangrijke scène is voldoende. Haar
indirecte monologue intérieur valt dan ook vrijwel uitsluitend op het moment, dat zij
de brief van oma Ottilie aan Takma in handen krijgt.
Men zou hebben kunnen verwachten, dat ook Roelofsz in de tabel zou zijn
voorgekomen, ongeveer in de hier behandelde groep personen. Zijn standpunt zou
zeer onthullend hebben kunnen werken. Hoewel geen familielid, is hij ten nauwste
bij de zaak betrokken geweest, zonder nochtans een aandeel in de moord zelf te
hebben gehad. Een onthulling van zijn innerlijk leven, bijv. vlak voor zijn dood, zou
zelfs een zekere climax in de opeenvolging der indirecte monologen hebben
betekend: de lezer zou het gedachtenleven der moordenaars steeds dichter zijn
genaderd. Dit is echter niet het geval. Evenals oma Ottilie en Takma wordt Roeloefsz
slechts objectief verteld. Men heeft dit natuurlijk te aanvaarden, geheel te verklaren
1
is het niet. Wel kan het handschrift er althans enig licht op werpen .

1

Zie p. 323-324.

W. Blok, Verhaal en lezer

273
Een derde groep wordt in de tabel gevormd door mama Ottilie, Ina en Harold.
Vergeleken met de vorige personen is hun leven zeer subjectief verteld. We treffen
hier zeer belangrijke, zo niet hoofdpersonen van het eerste en derde verhaalmotief
aan. Mama Ottilie, het onechte kind van oma Ottilie en Takma, vormt de schakel
tussen het tweede en derde verhaalmotief: door haar bereikt de doem die de familie
beheerst ook Lot. Met haar begint het verhaal dan ook. Haar gedachtenleven onthult
niet alleen haar eigen problematiek, maar ook licht het reeds een tip van de sluier
op, die over het familieverleden ligt uitgespreid. Tevens komen de eerste twee
abstracte motieven naar voren.
Na oma Ottilie en Takma, vervullen Ina en Harold in de ontwikkeling van het derde
verhaalmotief de belangrijkste rollen. Ina is er de stuwende kracht, haar
nieuwsgierigheid dringt het verhaal van de ene gebeurtenis naar de andere. Dat zij
niettemin van het geheim uitgesloten blijft, komt intussen de mysterieuze macht van
het verleden, zowel als de tekening van haar persoonlijkheid slechts ten goede.
Dank zij haar indirecte monologen, en vooral doordat verscheidene passages vanuit
haar standpunt bericht worden, deelt de lezer in haar onzekerheid en voelt hij zich
tegenover dezelfde muur van geheimzinnigheid gesteld als zij, zelfs ondanks het
feit dat in andere passages het verleden voor hem al grotendeels ontsluierd is.
Deze andere passages vertellen vooral van Harold. Terwijl de lezer met het
mysterieuze verleden geconfronteerd wordt op het niveau van de feiten, ondergaat
hij door, ja met Harold het verleden als een noodlot, dat de feiten beheerst. Harold
brengt het verhaal in feite niet veel verder, hij verdiept het. Het derde abstracte
motief, de noodlottige nawerking van de moord in de zielen der familieleden, komt
naar voren. Vandaar dan ook, dat zijn totale aandeel aan de subjectief vertelde
passages zo veel groter is dan dat van Ina. Vooral in zijn indirecte monologen - 175
regels, tegenover Ina 99 - wordt deze verdieping bewerkstelligd. Zijn directe
monologen, en vooral zijn visioen, waarin de lezer, evenals Harold zelf, het verleden
als een heden beleeft, onthullen de ware toedracht: dan wordt de muur van
geheimzinnigheid niet opgetrokken, het gaat nu om heel andere waarden, om de
angst, en de doem. Hiertegenover staat niet één regel vanuit het gezichtspunt van
Ina. Zij wint het alleen, voorzover vanuit een standpunt bericht wordt. Deze wijze
van vertellen dient meer de feiten dan de achtergronden van het verhaal.
Ten slotte Lot. De lezer deelt diens zienswijze veruit het meest. Het is een der
redenen waarom men kan zeggen, dat Lot, op zijn wijze, naast oma Ottilie en Takma,
de centrale figuur van het boek is. Hij is
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de enige, uit wiens standpunt of gezichtspunt alle belangrijke personen uit het verhaal
gezien worden: mama Ottilie (pag. 11); Steyn, mama Ottilie, Takma, oma Ottilie,
Stefanie, Anton, Harold, Daan, Floor en Therèse (pag. 79-83); oma Ottilie, Takma
en mama Ottilie (pag. 98-99); Therèse (pag. 119-120); Elly (pag. 127), Ottilie jr.,
Aldo en Elly (pag. 140); Elly (pag. 142); mama Ottilie en Hugh (pag. 244-246); oma
Ottilie, Takma, Elly en mama Ottilie (pag. 266-269). Speciaal de hoofdpersonen
leert de lezer in Lots zienswijze kennen: mama Ottilie vijfmaal, en oma Ottilie en
Takma driemaal. Zijn tegenspeelster in het tweede verhaalmotief beziet hij op deze
wijze viermaal, de anderen slechts eenmaal. Alle drie de verhaalmotieven komt de
lezer dus achtereenvolgens in Lots gedachtenleven tegen. Dit is op zichzelf al
voldoende reden, om in Lot een figuur van speciale orde te zien. Er is echter meer.
Op pag. 79-83 en 265-269 komen alle drie de verhaalmotieven zelfs tegelijk in
Lots indirecte monologue intérieur voor. De ene gedachte roept de andere op en
aldus worden de drie motieven in één verband verenigd. Doordat Lot zeer
contemplatief van natuur is, dringen bovendien alle drie de abstracte motieven zich
op die plaatsen in Lots gedachten naar voren. Ten slotte blijkt - het volgt reeds uit
het voorgaande - dat ook het grondmotief het duidelijkst en felst in Lots problematiek
tot uiting komt. Niet voor niets wordt zijn angst soms met een hoofdletter geschreven:
‘En starende (....) voelde hij - het kleinkind van die twee moordenaars! over zich de Angst, reusachtig, als een nog onzichtbare, maar al voelbare,
wijdvlerkige verschaduwing dalen: de Angst voor de Ouderdom! O God....
O God .... zó oud te worden, zó af te wachten, zo langzaam de dingen te
zien voorbijgaan....’ (pag. 265-266)
Uit de vele citaten, vooral in het tweede hoofdstuk van deze studie gegeven, moge
trouwens reeds gebleken zijn, hoezeer het centrale, derde verhaalmotief, dat van
de moord, juist door Lots visie in het teken van het tijdprobleem is komen te staan.
Ook de algemene bouw van het verhaal wijst erop, dat Lot het compositorisch
centrum van het verhaal is. Het boek begint met mama Ottilie en haar moeilijkheden
met Steyn, maar Lot is dan bij haar en via zijn gedachten leert de lezer Ottilies
persoonlijkheid goed kennen. Reeds is er dan tussen hen beiden sprake geweest
van Elly en Lots voorgenomen huwelijk. Het tweede hoofdstuk zet deze laatste lijn
voort en bereidt voor op het derde, het hoofdstuk waarin het motief van de moord
voor het eerst ontwikkeld wordt. Afwisselend komen de verhaalmotieven dan aan
bod, over het geheel genomen het derde het
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meest. In hoofdstuk VIII echter, juist halverwege het eerste deel, komen de drie
verhaalmotieven en de drie abstracte motieven in Lots monologue intérieur samen.
Bovendien eindigt dit deel met het verhaalmotief van Lot. Tussen de twee delen
moet men zich een tijdsverloop van enige maanden denken. Deze periode wordt
in enkele terugblikkende passages van deel twee vrijwel alleen verantwoord voor
1
zover het 't doen en laten van Lot en Elly betreft . In hoofdstuk VIII, alweer, maar
nu één hoofdstuk óver de helft, treedt Lot voor het eerst weer in dit deel op, uit Italië
teruggeroepen vanwege het overlijden van Takma. De dood van oma Ottilie, in
hoofdstuk XII, betekent daarna niet het einde van het verhaal. Lot ondervindt de
terugslag van al hetgeen hij heeft meegemaakt, en wordt ziek. Zeker is de
voornaamste oorzaak van zijn ziekte het vertrek van Elly als pleegzuster naar de
Russisch-Japanse oorlog. Maar doordat dit hoofdstuk zonder enige overgang op
dat van het overlijden van oma Ottilie volgt, en zonder dat vooralsnog enige verklaring
van de ziekte wordt gegeven, kan men zich niet aan de indruk onttrekken, dat de
dood van zijn grootmoeder er mede oorzaak van is. Deze indruk wordt in de hand
gewerkt door de scènes van hevige gemoedsbeweging, die Lot in zijn angst voor
het oud-worden door zijn relatie met de zeer oude mensen ondervindt. In het laatste
hoofdstuk van het boek, ten slotte, komen weer alle drie de verhaalmotieven en de
abstracte motieven in Lots overpeinzingen voor. Het verhaal eindigt met de
suggestieve woorden:
‘Zijn blond en fijn gezicht boog zich over zijn papieren heen, en zo dicht
bij de lamp was het zichtbaar, dat hij heel grijs werd aan de slapen.’
Aldus zijn het eerste en derde verhaalmotief als ingebed in het tweede. Het zou dan
ook niet goed lukken, alleen de scènes van het tweede motief te lezen terwijl dit
met het eerste en derde nog redelijk zou gaan. Wel zou men in het laatste geval
natuurlijk het een en ander missen, omdat bepaalde passages waarin Lot en Elly
voorkomen onuitgewerkt zouden blijven, maar onbegrijpelijk zou het verhaal niet
zijn. Om de geschiedenis van Lot echter te kunnen volgen, moet men beslist het
gehele boek lezen. Juist deze compositie geeft aan de andere twee motieven een
diepte, die zij uit zichzelf niet bezitten. Noch de moeilijkheden van mama Ottilie,
noch de fatale moordgeschiedenis met haar nasleep van angst en ellende, zijn
compositorisch op zichzelf staande reeksen gebeurtenissen. Door de problematiek
van Lot, die in zijn eenzaamheid zo diep lijdt aan het verstrijken van de tijd,

1

Zie p. 153-154.
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worden zij aaneengevoegd, ineengevoegd, tot het verhaal van de dingen die
voorbijgaan. Hiermee is niet in tegenspraak hetgeen we in hoofdstuk II betoogd
hebben, nl. dat de abstracte motieven en het grondmotief in alle drie de
verhaalmotieven doordringen. In de eerste plaats is Lot ook een figuur in het eerste
en derde verhaalmotief, zodat zijn problematiek aan die motieven bepaalde accenten
verleent. Ten tweede wordt de betekenis van de andere twee verhaalmotieven
beinvloed door het loutere bijeen-zijn in één verhaal met het motief van Lot, en wel
zo, dat de abstracte motieven en het grondmotief, in wezen reeds in het eerste en
derde verhaalmotief werkzaam, nog duidelijker hun aanwezigheid kenbaar maken.
1
Hebben we het derde verhaalmotief het centrale motief genoemd . Lot is de centrale
figuur. In grote lijnen wordt het perspectief van Van Oude Mensen door hem bepaald.
Dit perspectief is vooral ook hierom zo geslaagd, omdat Lot een intelligente en
2
gevoelige persoonlijkheid bezit . Het contemplatieve van zijn natuur maakt de opzet
aannemelijk. Alleen door een fijnvoelend en intelligent karakter kunnen de diepere
achtergronden van het leven en de roerselen in de ziel van anderen begrepen en
3
opgevangen worden . Dit heeft ertoe geleid, dat aan het algemene perspectief van
het verhaal nog een aspect is toegevoegd. Lot is anteur. Een van zijn problemen is
dat van zijn kunstenaarschap: is hij in staat een groot werk te leveren, of kan hij zich
alleen versnipperen in allerlei korte, wel intelligente, maar tot niets leidende en
verplichtende opstellen? Ook in deze problematiek is het grondmotief werkzaam.
Maar dat niet alleen. Het grote werk, dat hem toch somtijds door het hoofd speelt
en waartoe Elly hem hoopt te kunnen inspireren, is een roman, en wel de
levensgeschiedenis van de ‘Oude mensen’!
‘En toch móeten ze (oma Ottilie en Takma) verstompt zijn.... ik kan niet
geloven, dat ze veel spreken, maar ze kijken elkander aan, of uit het raam:
de losse draden zweven, maar verbinden hun levens nog samen.... Wie
weet, misschien was het interessant, en zou het iets zijn voor een
roman....’ (pag. 56)
‘Wie kan zeggen, wat hij nooit meer doet. Zeg het, en je doet toch anders.
Wie weet, wat ik denk of doe over een jaar. Als ik grootmama's leven
wist, intiem, zou ik misschien een roman schrijven.’ (pag. 58)

1
2

3

Zie p. 51 vg.
Intelligentie en gevoeligheid zijn de eigenschappen, die Henry James en, waarschijnlijk in
navolging van hem, J.W. Beach nodig achten voor de centrale figuur in verhalen met een
‘limited point of view’. (H. James, The Art of the Novel, p. XVIII en hoofdstuk XVII; J.W. Beach,
o.c. p. 293.)
C.f. p. 271 van deze studie.
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Lot komt inderdaad zijn grootouders leven te weten. Hij hoort van Steyn de gehele
geschiedenis, als hij na Elly's vertrek eenzaam in Italië woont.
‘Toch was het wel iets vreeslijks.... zo oud te kúnnen worden als
grootmama was geworden, als meneer Takma was geworden.... Wel....
als hij eens een roman schreef....: een roman schreef van twee zulke
oude mensen.... en de moord in Indië....??
Hij glimlachte, schudde zich ontkennend het hoofd.
- Neen, dacht hij, en hij zeide het bijna hardop: het zou mij te romantisch
zijn.... En dan, romans worden al zo veel geschreven: ik hou me aan mijn
tweetal.... Dat is genoeg, dat is meer dan genoeg....’ (pag. 269)
Dit zijn Lots gedachten in het verhaal. Dat hij de roman uiteindelijk toch niet wil gaan
schrijven, komt overeen met zijn karakter. Dat hij het nochtans overweegt, verleent
aan het verhaal een bijzonder perspectief. Per slot van rekening blijft het mogelijk,
dat hij de roman eens tóch is gaan schrijven.... Het boek heeft de lezer immers vóór
zich! Lot is er compositorisch eens te meer de centrale figuur om.
Met de behandeling van de gezichtshoek is het onderzoek naar het perspectief,
naar mijn mening, nog niet beëindigd. De omschrijving van het begrip ‘perspectief’
is in de aanvang van dit hoofdstuk met opzet zo ruim gekozen, dat ook andere
structuuraspecten dan persoon en ruimte erbij betrokken moeten worden. Ik
definieerde het perspectief als het zicht op en het in-zicht in het verhaal, beide
bepaald zowel door het punt van waarneming en beleving van de lezer, als door
het zich voordoende samenstel van gegevens van het verhaal. De gegevens van
het verhaal nu worden eerst werkelijk een samenstel door de structuuraspecten
motief en tijd.
Over de motieven in Van Oude Mensen, hun werking en hun bouw heb ik in
hoofdstuk II reeds uitvoerig gesproken. Zij bleken van dusdanige aard, zodanig met
elkaar verbonden, en van elkaar afhankelijk te zijn en elkaar op te roepen, dat er
inderdaad van een samenstel van motieven gesproken kan worden. Het verhaal
bevat drie verhaalmotieven, nl. de huwelijksperikelen van mama Ottilie, de verhouding
tussen Lot en Elly en de gevolgen van de moord op Dercksz; en drie abstracte
motieven, nl. huwelijk, zinnelijkheid en de als een noodlot ervaren nawerking van
de moord in de vorm van schuldgevoelens en boetedoening van de familieleden.
De drie abstracte zijn werkzaam in ieder der drie verhaalmotieven; in alle zes, ten
slotte, spreekt een grondmotief zich uit. Deze opbouw gaf ons het recht te spreken
van de multivalentie der verhaalmotieven. Zij wijzen boven zichzelf uit.
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Eigenlijk hebben we dus over het perspectief reeds gehandeld in hoofdstuk II. Het
zicht op de verhaalmotieven verdiept zich voor de lezer tot een ‘in-zicht’ in de gehele
motievenbouw. Onder het lezen openen zich perspectieven van steeds ‘wijder’
strekking, totdat het gehele verhaal opgenomen blijkt te zijn in het grote verband
van het grondmotief. Juist omdat met betrekking tot het literaire kunstwerk het begrip
1
perspectief geen ruimtelijke, maar een psychologische notie is , meen ik ook ten
2
aanzien van het samenstel van motieven van een perspectief te mogen spreken .
Het is reeds gebleken, dat aan dit perspectief kracht bijgezet wordt door het
3
verticale wit tussen de hoofdstukken . Ook de in hoofdstuk IV behandelde
leidmotieven, spiegelingen en voorbereidingen dragen het hunne bij. Zij weven een
netwerk van verbanden, waardoor de zin van het verhaal de lezer voortdurend
bijblijft. Al deze factoren doen in het verhaal een ‘diepte’ ontstaan, die het in-zicht
in de bouw, d.w.z. het begrip voor het verhaal in zijn geheel, vergroot.
Aparte vermelding verdient nog de wijze waarop een hoofdstuk vaak beëindigd
wordt. Juist doordat het de láátste zin van een hoofdstuk betreft, kan van het slot
een sterke werking uitgaan. De lezer wordt als het ware alleen gelaten met zijn
gedachten, die dan met het verhaal gaan spelen. Of beter: het verhaal gaat met zijn
gedachten spelen. De opeenvolging der zinnen heeft tot op dat ogenblik de aandacht
geboeid en geleid. Nu laat zij haar los, maar de gedachten kunnen het innerlijk toch
niet geheel zonder de oude leiding stellen. Zij zijn nog enige tijd onderhevig aan de
invloed van de laatste zin. Het hangt dan ook van de aard van deze laatste zin af,
in welke richting de gedachten van de lezer zullen gaan. Als de zin zelf het einde
van het hoofdstuk ‘wil’, dan laat ook de lezer gemakkelijk de draad van het verhaal
los:
‘Hiermee waren de vogeltjes het eens, en terwijl Lot en Elly afscheid
namen, twetterden zij hen lustig de deur uit.’ (Slot V)
Soms echter wil de laatste zin bepaald geen einde aanbrengen, al wordt hij door
een hoeveelheid verticaal wit gevolgd. In de gedachten

1
2

3

Zie p. 234, noot 1.
C.f. S. Dresden: ‘In principe staan alle historische romans voor dezelfde moeilijkheid: op welke
manier kunnen allerlei gebeurtenissen uit het privé-leven van eventueel zelfs verzonnen
personen met het grote historische gebeuren verbonden worden? Deze techniek van het
inlassen is voornamelijk een zaak van literair perspectief (....)’. Handelingen van het
vijfentwintigste Nederlands filologencongres, Groningen 1959, p. 12.
Zie p. 114-115.
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van de lezer zet het verhaal zich voort en men slaat snel de bladzijde om naar het
volgende hoofdstuk:
1

‘Toen klonk aan de voordeur een bel.’ (slot III)

Wanneer op grond van het principe der herhaling een bepaalde zinsnede
symbolische waarde heeft gekregen en juist deze zinsnede het hoofdstuk afsluit,
gaat het verhaal in de gedachten van de lezer eveneens ‘verder’, echter niet in de
lengterichting, maar loodrecht daarop. Het verhaal ontplooit zich achterwaarts, diepte
ontstaat, en daarmee perspectief. Zo eindigt het eerste hoofdstuk met de woorden
van Lot, tot zijn moeder gericht:
‘Zal je nu slapen, dwaze moesje....! Zeg....: wat heb je een zachte (sic)
vélletje!....’
De laatste zinsnede is voordien al enkele malen herhaald, waardoor een begin van
symboliek is ontstaan. Nu het hoofdstuk ermee eindigt, kan de symboliek,
ongehinderd door volgende zinnen, zich ten volle ontplooien. In deze woorden van
Lot ervaart de lezer de gehele achtergrond van Ottilies leven, haar tanende
aantrekkingskracht, haar wanhoop, de troost die zij zoekt bij haar zoon, en zelfs
haar verleden rijst op, haar vroegere successen, haar drie huwelijken, haar
echtscheidingen.
Deze openbarende werking van het slot van een hoofdstuk is niet gebonden aan
symboliek. Ook gewone feiten uit het verhaal kunnen deze werking hebben:
‘en toen zij (mama Ottilie) daarna Takma begroette, trok hij haar hand,
zo dat zij ook hém een kus gaf.’ (slot IV)
Deze woorden impliceren hier niet alleen, dat mama Ottilie Takma's dochter is, maar
ook het reeds bijna uitgesproken geheim der beide oude mensen en daarmee het
noodlot dat op de familie rust.
Een combinatie van voortzettende en openbarende werking is natuurlijk ook
mogelijk. Als Ina tante Stefanie heeft ondervraagd naar wat er 60 jaar geleden
gebeurd moet zijn, en tante Stefanie zich wel iets bleek te herinneren, maar
geweigerd heeft iets los te laten, eindigt het hoofdstuk met:
‘Maar zij kénde tante Stefanie: als papa, zou zij nu niet spreken. Was zij
op haar hoede. O, wát was het, wát kon het zijn?’ (slot IV, deel twee)
Behalve de tendens tot voortzetting van het verhaal werkt hier de tweede tendens
tot verdieping ervan. Juist omdat het hoofdstuk aldus

1

C.f. p. 187-188 van deze studie.
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eindigt, wordt hier eens te meer de achtergrond van mysterie en noodlot opgeroepen,
een achtergrond die de lezer immers, in tegenstelling tot Ina, inmiddels al heeft leren
kennen.
Van de 30 hoofdstukken, die Van Oude Mensen in totaal bevat, vertonen er slechts
1
2
8 een werkelijk einde ; 5 eindigen ‘voortzettend’ ; 1 eindigt ‘voortzettend en
3
4
openbarend’ ; en niet minder dan 16 eindigen ‘openbarend’ . Het is duidelijk, dat
hiermee een nieuwe factor is genoemd, die de perspectiefwerking van het verhaal
bewerkstelligt. Deze werking treedt te meer aan het licht, omdat ook de
slothoofdstukken van de twee delen beide ‘openbarend’ eindigen.
Ook over het tijdsperspectief kan ik kort zijn. Evenals het motievenperspectief is het
tijdsperspectief eigenlijk al ter sprake gekomen, in het derde hoofdstuk. Slechts ter
vervollediging wil ik hier aan enkele punten herinneren.
Het tijdsperspectief heeft twee aspecten. In de eerste plaats is er het perspectief,
dat ten gevolge van de daad zelf van het lezen ontstaat. Het is gebonden aan de
tijd die men voor het lezen nodig heeft en is eigen aan de werking van de herinnering.
In de herinnering gaan de gelezen feiten allerlei verbindingen met elkaar aan. Zij
vloeien tot een ondeelbaar geheel samen, of zoals wij het al eerder uitdrukten: er
treedt een interpenetratie van de elementen op, zonder dat nochtans het besef van
5
de volgorde van de elementen geheel verloren gaat . Husserl heeft reeds op deze
interpenetratie en het daarbij optredend tijdsperspectief gewezen: ‘Eine reflektive
Versenkung in die Einheit eines gegliederten Vorgangs läszt uns beobachten, dasz
ein artikuliertes Stück des Vorgangs beim Zurücksinken in die Vergangenheit sich
‘zusammenzieht’ - eine Art zeitlicher Perspektive (innerhalb der originären zeitlichen
Erscheinung) als Analogon zur räumlichen Perspektive. Indem das zeitliche Objekt
6
in die Vergangenheit rückt, zieht es sich zusammen und wird dabei zugleich dunkel.’
Deze verduistering kan door allerlei middelen voorkomen of weer opgeheven worden.
Vooral de herhaling is hierbij belangrijk, maar ook de werking van het
motievenperspectief en de compositie, in de zin van een duidelijk spre-

1
2
3
4
5
6

Deel één: V, XI, XII, XIII; deel twee: I, VI, X, XII.
Deel één: III, IX, XIV; deel twee: II, VII.
Deel twee: IV.
Deel één: I, II, IV, VI, VII, VIII, X, XV, XVI; deel twee: III, V, VIII, IX, XI, XIII, XIV.
C.f. p. 74-75.
E. Husserl: o.c. p. 21-22 (387-388).
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kende volgorde der scènes, moeten genoemd worden. Zelfs de schrijftrant kan er
enigszins toe bijdragen. Wanneer bijv. een verzorgde woordkeus bepaalde feiten
extra doet uitkomen, zullen deze minder snel, of helemaal niet, in het duister der
herinnering verloren gaan.
Van meer belang echter is het tweede aspect. Het betreft de diepte van de tijd
van de opgeroepen werkelijkheid zelf. Middelen ter bereiking van dit perspectief zijn
1
o.a. de directe en indirecte tijdaanduidingen , die tijdsafstand scheppen tussen de
verschillende gebeurtenissen van het verhaal. Het is gebleken, dat de
nauwkeurigheid van de tijdsafstand niet van belang is, het komt alleen op de orde
2
van grootheid aan, waarmee de afstand wordt aangeduid .
Juist dit aspect van het tijdsperspectief treedt in Van Oude Mensen bijzonder
sterk naar voren door de scala van generaties, die in het verhaal een rol spelen. Zij
reikt van over-over-grootmoeder tot achter-achter-kleinkind. In een opstel over
Brentano's Geschichte vom braven Kasperl und dem schönen Annerl heeft R. Alewyn
een passage geschreven, die in dit verband rechtstreeks op Van Oude Mensen van
toepassing is: ‘Die Romantik liebt es, in ihre Erzählungen alte Menschen oder alte
Dinge einzuführen oder auch Verhältnisse zwischen Menschen oder von Menschen
zu Dingen, die eine Geschichte haben. Sie liebt es insbesondere, diese Altertümer
schon zu Anfang ihrer Erzählungen einzuführen, um dann die Erzählung ihrer
Vergangenheit zum Inhalt der Erzählung zu machen. (....) Sie liebt es ferner, dieses
Verhältnis von Gegenwart und Vergangenheit als eines von Frage und Antwordt zu
formulieren, indem sie das Altertum mit Zügen des Geheimnisses ausstattet, dessen
Aufklärung in der Vergangenheit liegt. (C.f. de moord op Dercksz!) Das Geheimnis
hat in der romantischen Erzählung eine Tiefe, die gerne als zeitliche ausgelegt wird.
Es ist, wie das Altertum, eine der Formen, in denen Vergangenheit gegenwärtig ist.
(De hoge ouderdom die oma Ottilie en Takma bereiken, is in ons verhaal het teken,
dat het ‘geheim’ niet aflaat als noodlot zijn straf uit te oefenen en de beide daders
met wroeging te kwellen. Bovendien leveren de vele familieleden het bewijs, dat er
verscheidene geslachten overheen moeten gaan, vooraleer de zonde geboet is.)
So befinden sich die meisten Helden der romantischen Romane am Anfang der
Erzählung in Umständen, die ihnen selbst rätselhaft sind (men denke aan Lot!), und
auf der Suche nach einer Erklärung, deren Schlüssel in der Vergangenheit vergraben
ist (Ina, maar zij moet eerder tot de anti-helden gerekend worden). ‘La recherche
du temps perdu’ ist der Inhalt, ‘le temps

1
2

Zie p. 129 vgg.
Zie p. 146-147.
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retrouvé’ ist das Ziel der Handlung des romantischen Romans. So kehrt die Erzählung
hier zu ihrem Ausgangspunkt zurück und mündet wieder in die Gegenwart, um
deretwillen die Vergangenheit aufgerollt wurde, und die während der ganzen
Erzählung vergessen blieb, in einer Gegenwart, die aber nun ein anderes Gesicht
hat, weil wir nun wissen, was wir vorher allenfalls ahnten, und mit der daher die
1
Zukunft angebrochen ist.’
Alleen het laatste gedeelte van deze passage is niet zozeer van toepassing. In
Van Oude Mensen raakt het heden beslist niet vergeten. Integendeel, het gaat juist
om het heden, om de greep van het noodlot op de familie, 60 jaren nadat de moord
is gepleegd. De hoge ouderdom van oma Ottilie en Takma heeft dan ook een dubbele
betekenis. Aan de ene kant wordt daardoor de ondoorgrondelijke diepte van de tijd
gesuggereerd, waaruit het noodlot op het familieleven ingrijpt, aan de andere kant
wordt het daardoor mogelijk, dat een keten van geslachten voor de daad moet
boeten. Aldus krijgt het verleden, behalve in ‘het Ding’, ook nog gestalte door het
verre perspectief van jaren en generaties, vanuit het heden gezien.
De moordgeschiedenis is echter niet het grondmotief van het verhaal. Zij is
ondergeschikt aan het motief van het onherroepelijk voorbijgaan van alle dingen.
De straf is gelegen in het feit, dat de moord zo huiveringwekkend langzaam verleden
wordt. Het besef, dat niets beklijft, vooral door Lot als een noodlot ervaren, maakt
het heden, zo goed als het verleden, tot een benauwenis waaraan slechts weinigen
kunnen ontkomen. Mocht men dan ook menen, zoals Harold, dat het heden gered
is, wanneer eindelijk de daden van vroeger werkelijk tot het verleden zijn gaan
behoren, dan wordt aan deze verwachting toch uiteindelijk weer de bodem
ingeslagen. Een ander noodlot, voorgoed onontkoombaar, dringt zich naar voren.
En daarmee is ook de toekomst aangetast. Naar de toekomst opent zich een even
noodlottig perspectief als naar het verleden. Het enige dat men kan doen is ‘stilletjes
2
en eenzaampjes genieten, en werken, veel werken, en zó vergeten....’ , gelijk Lot
tot zichzelf zegt. Reeds begint de toekomst zich aan hem af te tekenen. ‘Zijn blond
en fijn gezicht boog zich over zijn papieren heen, en zo dicht bij de lamp was het
zichtbaar, dat hij heel grijs werd aan de slapen’.

1

2

R. Alewyn, Brentano's ‘Geschichte vom braven Kasperl und dem schönen Annerl’. Te vinden
in: Gestaltprobleme der Dichtung, herausgegeben von Richard Alewyn, Hans-Egon Hass,
Clemens Heselhaus. Bonn 1957, p. 160.
P. 269. In deze woorden kan men de levenspraktijk van Couperus zelf terugvinden.
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VIII Samenvattende slotbeschouwingen over de structuur van ‘Van
oude mensen, de dingen die voorbij gaan’
Bij het onderzoek, waarvan in de voorgaande hoofdstukken een verslag is gegeven,
zijn we uitgegaan van het werkstuk, zoals dit zich aan de onderzoeker, die tevens
lezer is, voordoet, d.w.z. van het verhaal terwijl het gelezen wordt, c.q. van het
gelezen verhaal. Men ‘heeft’ het verhaal pas, wanneer men het leest. Het verhaal
bestaat eigenlijk pas, wanneer het gelezen wordt. Verhaal en lezer vooronderstellen
elkaar. ‘We may define a world of literary art as such’, zegt De Groot, ‘as a whole
1
of conceived sentences that present some beauty.’ ‘Denn der von der Dichtung
konkret Angesprochene ‘ergänzt’ das Aufgenommene stets auf eine besondere Art
und im Widerspiel von potentieller Bedeutsamkeit des Gedichts und individueller
Reaktion gewinnt das literarische Kunstwerk nicht nur seine eigentliche Realität,
2
sondern auch seine spezifische, aktuelle Bedeutung.’ Ook Heidegger legt, in zijn
fundamenteel opstel Der Ursprung des Kunstwerkes, de nadruk op de lezer als
voorwaarde voor het literaire kunstwerk. Wel spreekt hij over de kunst in het
algemeen, maar juist daarom zijn zijn opmerkingen ook hier van toepassing. ‘So
wenig ein Werk überhaupt sein kann, ohne geschaffen zu sein, so wesentlich es
die Schaffenden braucht, so wenig kann das Geschaffene selbst seiend werden
3
ohne die Bewahrenden.’

1
2
3

A.W. de Groot, Phonetics in its Relation to Aesthetics. In: Manual of Phonetics. Ed. L. Kaiser,
Amsterdam 1957, p. 385. Cursivering van mij, B.
E. Lämmert, o.c. p. 248.
M. Heidegger, Holzwege. Frankfurt am Main 1950, p. 54.
Zijn opmerking: ‘Sogar die Vergessenheit, in die das Werk fallen kann, ist nicht nichts; sie ist
noch ein Bewahren’ (p. 55), is geloof ik niet in strijd met de opvatting, dat een verhaal eigenlijk
pas bestaat, wanneer het gelezen wordt. Wel is er verschil. Dit ontstaat m.i. doordat de
beschouwingswijzen anders zijn, en deze zijn anders, omdat het onderzoek naar het kunstwerk
in beide gevallen een andere bedoeling heeft. De onderhavige studie behoort tot de
wetenschap, Heideggers opstel echter is een filosofisch geschrift: ‘Dagegen ist die
Wissenschaft kein ursprungliches Geschehen der Wahrheit, sondern jeweils der Ausbau
eines schon offenen Wahrheitsbereiches und zwar durch das Auffassen und Begründen
dessen, was in seinem Umkreis sich an möglichem und notwendigem Richtigen zeigt. Wenn
und sofern eine Wissenschaft über das Richtige hinaus zu einer Wahrheit und d.h. zur
wesentlichen Enthüllung des Seienden als solchen kommt, ist sie Philosophie.’ (p. 50)
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In ons onderzoek is gebleken, dat de lezer onderscheiden moet worden van de
persoon van de lezer. De lezer is slechts een aspect van degene die leest. Hij is
degeen die gelooft in de werkelijkheid die door het verhaal wordt opgeroepen en
voor wie deze fictie de enige werkelijkheid is. Hij is bovendien het punt van
waarneming en beleving ten opzichte waarvan het verhaal komt te bestaan en
zonder hetwelk het verhaal er niet kan zijn. Als zodanig is de lezer een aspect van
de structuur van het verhaal en bepaalt hij dus de andere structuuraspecten, zoals
deze ook hem bepalen. Het verhaal ‘wil’ de lezer, het ‘stelt’ de lezer als deel van
zijn structuur.
Van de persoon van de lezer is de lezer gedurende het lezen niet te scheiden.
Voor deze persoon is de werkelijkheid die het verhaal oproept fictie. En als fictie
blijft het, na het lezen, in de herinnering bewaard. Zodra het verhaal niet meer
gelezen wordt, is de lezer, als aspect van degeen die leest, er ook niet meer; slechts
de persoon van de lezer blijft. Deze laatste is het dan ook, die de gedachten
aangaande het gelezene formuleert. Hij overziet het verhaal, zoals het in zijn
herinnering leeft. Hierbij is de lezer, als aspect van het verhaal, mede in zijn
beschouwingen betrokken, zij het dat de lezer als zodanig vrijwel nooit wordt
onderkend.
De omstandigheid dat de lezer niet alleen een aspect is van degeen die leest,
maar ook van het verhaal, kan zowel positief als negatief gewaardeerd worden.
Positief, omdat de lezer de brug blijkt te zijn, die naar het verhaal voert. In de aanvang
van de analyse gingen wij van de leessituatie uit. Deze keuze mocht toen misschien
willekeurig schijnen, zij blijkt nu gerechtvaardigd. Zelfs de lezer is immers een
structuuraspect van het verhaal. Van het begin af aan hebben we ons dus in hogere
mate dan het geval scheen op het verhaal zelf gebaseerd.
Negatief kan men de genoemde omstandigheid waarderen, omdat de persoon
van de lezer niet weggewerkt blijkt te kunnen worden. De deugdelijkheid van het
uitgangspunt voor onze analyse is dus toch weer niet zo groot als het schijnt, omdat
de visie op het verhaal onvermijdelijk subjectief blijft. Hoe zou de beschouwer, die
tevens lezer is, kunnen veronderstellen, dat zijn opmerkingen algemene geldigheid
zouden bezitten?
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Men kan van de nood een deugd maken en het verhaal (het literaire werk) definiëren
als de ervaring van (de persoon van) de lezer. In zijn Principles of Literary Criticism
schijnt I.A. Richards aanvankelijk deze opvatting te huldigen. Hij spreekt tenminste
1
van ‘the concrete experience which are poems’ . Dit zou tot de gevolgtrekking leiden,
zoals hij zelf zegt, dat er voor ieder sonnet evenveel gedichten bestaan als lezers,
2
hetgeen hij natuurlijk ontkent . Hij geeft dan ook als ‘the only workable way of defining
a poem’: ‘a class of experiences which do not differ in any character more than a
certain amount, varying for each character, from a standard experience. We may
take as this standard experience the relevant experience of the poet when
3
contemplating the completed composition’ . Richards wil, in een voetnoot, deze
definitie nog verfijnen door te spreken van de ‘dream experience’ van de dichter in
plaats van ‘the relevant experience of the poet when contemplating the completed
composition’, voor het geval dat de dichter zonder aanwijsbare reden ontevreden
zou zijn over het resultaat. Ondanks deze toevoeging echter is Richards' definitie,
naar het mij voorkomt, niet zo ‘workable’ als hij zou willen. Hoe immers zou men
deze standaard moeten vaststellen? Of mag alleen de dichter zelf de waarde van
de kritiek op zijn werk bepalen? En hoe staat het dan met het werk van overleden
4
auteurs ?
Kritiek op de definitie van het literaire kunstwerk als de ervaring van (de persoon
van) de lezer laat ook J.G. Bomhoff horen: het kenmerk, nl. deze ervaring,
‘veronderstelt (indien het juist is!) dat er iéts in het kunstwerk is, dat het de lezer
aandoet. Maar dan moet dat ièts omschreven worden, niet de subjectieve reactie,
5
die van het kunstwerk afleidt’ . Toch meent ook hij, ‘dat een kenmerk gelding heeft,
6
ook wanneer het berust op een intuïtie, die niet universeel te controleren valt’ .
Een ieder heeft bij het lezen zijn antwoord (‘response’ zou Richards zeggen) op
de tekst. Dit antwoord wordt niet alléén bepaald door ieders mogelijkheden tot
antwoorden. Er is ook de tekst zelf. Hoe men in feite zijn tekst ook leest, in
overeenstemming met hetgeen de auteur

1
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I.A. Richards, Principles of Literary Criticism, London 1938 , p. 79.
O.c. p. 225.
O.c. p. 226-227.
Zie hierover ook: R. Wellek & A. Warren, o.c. p. 146-147.
J.G. Bomhoff, Over het Object der Hedendaagse Literatuurwetenschap, Museum, 1956, p.
144. In plaats van ‘lezer’ zou ik hier dus ‘persoon van de lezer’ willen gebruiken.
O.c. p. 143.
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verlangt, of beter of minder goed dan zo vele anderen, bij iedere lezing is dezelfde
tekst voorwerp van de aandacht. Het feit nu dat men - zoals vaak blijkt - met vrucht
over zijn ervaring van een geschrift met anderen van gedachten kan wisselen, is
toch wel reden om aan te nemen, dat men ook over dat geschrift zelf, en niet alleen
over de eigen ervaring ervan spreekt.
We kunnen deze algemene opvatting nog toelichten op grond van het gevonden
onderscheid tussen lezer en persoon van de lezer, daarbij aansluiting zoekend bij
Richards' bovengenoemd werk. Het beeld dat men zich, als lezer en als persoon,
van de inhoud van het geschrift vormt, bestaat uit twee componenten. De eerste
component is het objectieve beeld en kan aangeduid worden als het
gemeenschappelijk bezit van de lezers. Omdat de lezer niet gescheiden van de
persoon van de lezer voorkomt, is dit bezit voor niemand constant. Het kan groter
worden naarmate de tweede component in betekenis afneemt. Deze tweede is het
subjectieve beeld, het samenstel van vertekeningen in gevolge van de subjectiviteit
van de persoon van de lezer. Dit subjectieve beeld ontstaat uit de vooroordelen,
voorkeuren, onbewust aanvaarde conventies, de beperkte levenservaring, die
iedereen min of meer bezit en die hem in de tekst iets anders doen herkennen dan
die tekst wil. De ‘response’ op een ‘impulse’, het antwoord dat men geeft op de
in-druk van het gelezene, wordt vaak te zeer bepaald door vooroordelen. Richards
spreekt dan ook van ‘stock responses’, ‘a set of tendencies to act in certain fashions
rather than others’. Hier komt nog bij, dat overdenking, tenzij langdurig en
ingespannen kritisch voortgezet, ‘tends to fix the attitude by making us dwell in it,
by removing us from experience’. Zo kan het gebeuren, dat het beeld dat men zich
van een geschrift maakt, voor een groot gedeelte is opgebouwd uit ‘fictions projected
1
by (one's) own stock responses’ .
De mate van vertekening van het door de tekst verlangde beeld kan verminderd
worden, doordat men zijn ‘stock responses’ leert onderkennen. Kritisch lezen
betekent in de eerste plaats zelfkritiek. Hierdoor zal het objectieve beeld zich steeds
duidelijker gaan aftekenen. In hoeverre deze zelfkritiek mogelijk is, is moeilijk na te
gaan. Men moet ervan uitgaan, dat iedereen in zekere mate verkeerde ‘antwoorden’
zal blijven geven. Maar evenzeer màg men ervan uitgaan, dat dit in de praktijk van
weinig belang is. Het zal onderlinge discussie niet onmogelijk maken. In deze
discussies kunnen deze verkeerde ‘antwoorden’ zelfs aan het licht komen, zodat
het objectieve

1

I.A. Richards, o.c. p. 202-203.
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beeld aan duidelijkheid wint. Als dit niet zo was, zouden we van iedere poging ons
met anderen over een literair kunstwerk te verstaan, moeten afzien.
In ons onderzoek naar de structuur van Van Oude Mensen is gebleken, dat het
verhaal een geheel eigen werkelijkheid oproept. Dit is langs velerlei wegen duidelijk
geworden. Zowel het verhaal in zijn geheel, als de verschillende structuuraspecten
afzonderlijk deden hiertoe besluiten.
In de eerste plaats heeft het verhaal het kenmerk van zijn herhaalbaarheid. Alleen
vertelde gebeurtenissen kunnen precies zo terugkeren als zij zich eenmaal hebben
voorgedaan, voor de gebeurtenissen uit de werkelijkheid van het dagelijks leven is
dit niet mogelijk. Onze beschouwingen echter over de lezer en de persoon van de
lezer leiden ertoe, dat we herhaling slechts in beginsel mogelijk moeten achten. Bij
iedere nieuwe lezing immers zal de persoon van de lezer niet meer dezelfde zijn.
Het hangt van zijn kunde, van zijn afhankelijkheid van de omstandigheden af, in
hoeverre het verhaal zich weer precies zo zal voordoen als de vorige keer. Het
verhaal zelf echter, zoals het in de tekst verankerd ligt, blijft in zijn mogelijkheden
onveranderd, blijft herhaalbaar.
De werkelijkheid in het verhaal wordt in hoge mate bepaald door het
structuuraspect, dat we het eerst onderzochten, nl. het geheel der aanwezige
motieven. In de ervaringswijze van het verhaal, die het lezen is, zijn zij gegeven en
verwerkelijken zij zich tot een zinvol verband van lijnen en lijnstukken. Het zijn
werkzame ideeën, die de betekenis van het verhaal bepalen. De gebeurtenissen
zijn vooral op het allesbeheersende grondmotief afgestemd. Mede aan de motieven
ontlenen zij hun karakter van saamhorigheid, terwijl de motieven op hun beurt weer
door het grondmotief tot een eenheid worden gesmeed. Deze saamhorigheid en
eenheid moeten niet slechts begrepen worden als een verband tussen de
aangegeven motieven, maar ook als een verband dat andere verbindingen uitsluit.
De motieven zijn er uitsluitend voor elkaar. Hun zin in en voor het verhaal ontlenen
zij aan hun bijeen-zijn in het verhaal op de wijze die het verhaal toont, d.w.z. aan
hun bijeen-zijn in deze bepaalde compositie. Natuurlijk staat het iedereen vrij, de
gebeurtenissen uit het verhaal op zijn eigen leven van toepassing te achten en
zichzelf in het verhaal te herkennen. Dit is echter een verband van secundair belang.
Het vooronderstelt het in het verhaal aanwezige verband van het geheel der
motieven. Bovendien is het een verband van andere orde. Het is niet impliciet, noch
expliciet met het
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verhaal gegeven, het wordt niet dwingend door het verhaal geëist. Een ieder is vrij,
1
dergelijke verbanden te leggen. Het verhaal zelf wordt er niet door bepaald .
Anders dan in de werkelijkheid van het dagelijks leven, worden de gegevens
uitsluitend na elkaar aangeboden en niet tevens voor een deel tegelijkertijd. Dat de
lezer toch gelijktijdigheid ervaart, is aan de ene kant te verklaren uit de rol die de
herinnering onder het lezen speelt en aan de andere kant uit de rangschikking der
aangeboden feiten, die de werking der herinnering bevordert - men denke bijv. aan
het leidmotief - en de helderheid van het beeld, door de herinnering gewekt, in de
hand werkt - men denke aan de volgorde in het factisch en psychologisch verband.
De gebeurtenissen in een scène en ook, door de opeenvolging der scènes, die
in het gehele verhaal, worden tot een eenheid geconstitueerd door de factoren
voortgaande tijd, plaats van handeling, persoon en dominerend motief. Het is zelfs
mogelijk, dat een der eerste drie op een gegeven moment opgeheven wordt. Terwijl
dit laatste in de gewone werkelijkheid ondenkbaar is, wordt de eigen werkelijkheid
van het verhaal er juist door geaccentueerd. Hierom onderscheidt het verhaal zich
als een werkelijkheid met inderdaad uitzonderlijke mogelijkheden.
Voorts is deze werkelijkheid gekenmerkt door het feit, dat de tijdsafstanden niet
nauwkeurig meetbaar, maar slechts beleefbaar zijn, d.w.z. dat alleen de orde van
grootheid waarin de afstand wordt uitgedrukt, van belang is.
Het tempo der gebeurtenissen wisselt, evenals in de werkelijkheid van het dagelijks
leven, voortdurend. Terwijl dit echter in de laatste afhankelijk is van degene die het
tempo aan de gebeurtenissen beleeft, wordt het in het verhaal bepaald door het
verhaal zelf. In de verhouding tussen verteltijd en vertelde tijd - maar gelet op hetgeen
aangaande de tijdsafstanden is gezegd - vindt dit tempo zijn uitdrukking. Dit wil
natuurlijk niet zeggen, dat een wisselende beleving van tempo aan een toch eigenlijk
gestadig voortgaan van de gebeurtenissen niet onderwerp van een verhaal zou
kunnen zijn en niet in de compositie van een verhaal zou kunnen worden uitgedrukt.
Der Zauberberg van Thomas Mann is er immers een voorbeeld van. Het is echter
niet noodzakelijk,

1

C.f. S. Dresden, Over het Lezen en het Boek, p. 9-10, 17. Dresden noemt hier het boek ‘een
menselijk, paradoxaal absolutum’. ‘Het is onvolkomen mensenwerk binnen onze wereld waar
het een localiseerbare plaats inneemt en te beschrijven is. En toch kan het deze wereld doen
verdwijnen en alleen op zichzelf bestaan.’ (p. 10)
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dat dit gebeurt. Noodzakelijk, want met het verhaal gegeven, is een van periode tot
periode wisselende verhouding tussen verteltijd en vertelde tijd.
In het hoofdstuk ‘Voortdurende Tegenwoordigheid’ is erop gewezen, dat in een
verhaal, volgens de woorden van H. Meyer, ‘weitgehendste Relativierung der
tatsächlichen Vorgangselemente zugunste des übertatsächlichen Sinngehalts’
optreedt. Dit hangt natuurlijk nauw samen met hetgeen reeds over het
motieven-geheel werd opgemerkt. Maar ook, en vooral, door het principe der
herhaling, te onderscheiden in de werking van leidmotieven, spiegelingen en
voorbereidingen, wordt bereikt, dat allerlei delen van het verhaal - en dit wil hier
zeggen: allerlei facetten van de door het verhaal opgeroepen werkelijkheid - duidelijk
op elkaar betrokken raken en aldus het verhaal als een eenheid doen verschijnen
- of wel: de werkelijkheid in het verhaal als een in zichzelf besloten en afgeronde
wereld kenbaar maken. Want evenals dat bij het motieven-geheel opgemerkt kon
worden, geldt hier, dat dit geheel van betrekkingen andere betrekkingen uitsluit.
Ieder verband met de door de persoon van de lezer gekende werkelijkheid is
willekeurig en afhankelijk van de toevallige opvattingen van deze persoon. De door
het verhaal zelf bedoelde betrekkingen echter zijn noodzakelijk. Zij verschijnen dan
ook steeds opnieuw bij iedere lezing van het verhaal en uitsluitend voor zo lang als
dit lezen duurt of als het verhaal in dit opzicht in de herinnering leeft.
Vanwege het stelsel van verbanden en betrekkingen is de werkelijkheid van het
verhaal gekenmerkt door een zekere economie in de distributie van zijn
1
bestanddelen . Doordat de elementen in een netwerk van verbindingen zijn
opgenomen, is het mogelijk geworden, dat een scala van betekenissen eraan wordt
ontlokt. Het verhaal kan dan ook met minder elementen toe, dan de gewone
werkelijkheid. De werkelijkheid van het verhaal vertoont het karakter van volledigheid,
ook al is de stoffering beperkt.
De ruimte in het verhaal wordt pas werkelijkheid, wanneer zij voor de personen
in het verhaal van belang blijkt. De lezer begint met de plaats van handeling op
zichzelf niet veel. In de gewone werkelijkheid is dit anders. Daar kan men iédere
ruimte waarmee men geconfronteerd wordt tot zìjn ruimte maken, d.w.z. men kan
haar tot voorwerp van zijn beleving hebben, zodat men zich haar zal herinneren.
Deeluitmakend van een schaars gestoffeerde wereld, zijn ook de erin optredende
personen slechts in beperkte mate weergegeven. Deze weer-

1

C.f. S. Vestdijk, Over de Compositie van den Roman, p. 207 vg.
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geving is ondergeschikt aan de zin van de in het verhaal opgeroepen werkelijkheid.
De werkelijkheid van de personen, d.w.z. de wijze waarop hun persoonlijkheid er
is, is een aspect van de werkelijkheid in het verhaal. Sommigen zijn er als ‘flat
characters’, zij zijn in hoge mate gestileerd en roepen de ruimte slechts op en wekken
een vage notie van tijd. Anderen zijn er als ‘round characters’, hun persoonlijkheid
is weinig omlijnd, en daarom beschikbaar voor velerlei wederwaardigheden, die zij
diep beleven. En dan zijn er de mengtypen, soms niet alleen ruimte oproepend en
vage tijdnoties wekkend, maar ook wel de ruimte belevend en de tijd ondergaande
en aldus de opgeroepen werkelijkheid diepte verlenend. Aldus is de werkelijkheid
in het verhaal gekenmerkt door het optreden van de personen, die er op diverse
wijzen zijn, maar steeds zoals de gewone werkelijkheid ze niet laat zien. Daar zijn
ze er in functie van hun eigen bestaan, waarvan een ieder naar believen nader
kennis kan nemen; hier zijn ze er in functie van de opgeroepen werkelijkheid,
waarvan men niet meer te weten komt dan het verhaal wil.
Fundamenteel, en daarom het belangrijkst voor de totstandkoming van de geheel
eigen werkelijkheid in het verhaal is de vertelfunctie van de taal. Wij zagen het reeds
bij de bespreking van de werkwoordsvorm, waaraan wij de betekeniswaarde van
de fictionalis toekenden: hetgeen in het verhaal gebeurt, gebeurt in een levenssfeer
die men slechts fictie kan noemen, d.w.z. de gebeurtenissen hebben met het
nu-en-hier-ervaringssysteem van de persoon van de lezer niets uit te staan. De
uitsluiting van ieder verband tussen het geheel van motieven of het geheel van
betrekkingen binnen het verhaal en de levenssfeer van de persoon van de lezer
wijst in dezelfde richting en wordt nu eerst geheel duidelijk. Want niet alleen het
werkwoord roept een andere werkelijkheid op dan de gekende, ieder woord in het
geheel van de tekst werkt hiertoe mee. Zij verwijzen niet naar een buiten die tekst
bestaande wereld, zij creëren een eigen werkelijkheid. Zoals wij het op pag. 237
hebben toegelicht: in de tekst staat niet ‘Ottilie siste’ omdat Ottilie driftig is, maar
juist andersom: omdat er ‘Ottilie siste’ staat, is zij driftig! Er wordt niet over Ottilie
verteld, maar Ottilie wordt ‘verteld’. Het vertellen doet haar ontstaan, telkens opnieuw,
zolang als het lezen duurt. We hebben hier te doen met een functie van de taal, die
Heidegger als haar grondfunctie beschouwt: ‘In der landläufigen Vorstellung gilt die
Sprache als eine Art von Mitteilung. Sie dient zur Unterredung und Verabredung,
allgemein zur Verständigung. Aber die Sprache ist nicht nur und nicht erstlich ein
lautlicher und schriftlicher Ausdruck dessen, was mitgeteilt werden soll. Sie befördert
das Offenbare und Verdeckte
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als so Gemeintes nicht nur erst in Wörtern und Sätzen weiter, sondern die Sprache
bringt das Seiende als ein Seiendes allererst ins Offene. (....) Indem die Sprache
erstmals das Seiende nennt, bringt solches Nennen das Seiende erst zum Wort
1
und zum Erscheinen.’ In het midden latend of hier inderdaad van de grondfunctie
der taal gesproken mag worden, kunnen we toch wel vaststellen, dat in het verhaal
de taal deze functie, en in de eerste plaats deze, vertoont. Er wordt door haar een
werkelijkheid gecreëerd, die op zichzelf staat en tot de afronding en beslotenheid
waarvan ieder samenstellend deel, evenzeer door de taal gecreëerd, meewerkt.
Daarom ook zegt Bomhoff, in aansluiting op Heidegger, dat ‘de roman het worden,
de duur van het menselijk bestaan presenteert, voorzover de zin ervan onthuld kan
2
worden dwars door alle wederwaardigheden en situaties heen’ . Presenteert, en
niet: representeert!
Vanuit een andere gezichtshoek het verhaal nu beschouwend, stellen we na het
werkelijkheidsaspect de structuur aan de orde. Achtereenvolgens hebben we in
deze studie de structuuraspecten motief, tijd, ruimte, persoon, perspectief en lezer
bestudeerd. De redenen waarom we ons daarbij op één bepaald verhaal
concentreerden, waren de volgende. Ten eerste wilden we iedere schijn van
opportunisme bij het blootleggen der structuuraspecten vermijden; ieder verhaal
moet de hier genoemde aspecten vertonen, maar dan moeten ze ook in ieder verhaal
aan te tonen zijn; voor ieder aspect een ander verhaal kiezen mist overtuigingskracht.
Ten tweede werd hierdoor het genre-probleem vermeden; men moet immers eerst
verantwoorden, waarom men een reeks van verhalen gelijkwaardig acht ten opzichte
van het gestelde doel van onderzoek, alvorens men dit onderzoek aanvangt; als
men echter slechts één verhaal bestudeert, is dit niet nodig; de verhalen en theorieën
die wij bij deze studie hebben betrokken, dienden dan ook slechts ter adstructie van
hetgeen wij in Van Oude Mensen konden aantonen; het gevondene, in zijn geheel
beschouwd, geldt dus alleen voor Van Oude Mensen. Ten slotte beoogden wij aan
te tonen, in hoeverre deze structuuraspecten ook inderdaad aspecten zijn van een
structuur; wij wilden, met andere woorden, nagaan hoe de verschillende aspecten
elkaar bepalen en door het geheel bepaald worden. Aangaande dit laatste punt nog
enige opmerkingen.
Bij de bespreking van ieder structuuraspect zijn de componenten
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M. Heidegger, o.c. p. 60-61.
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onderzocht, die voor een aspect relevant schenen. Voor het motief ontdekten we
de verschillende soorten van motieven. Het tijdsaspect bleek al zeer samengesteld
te zijn, zodat een onderverdeling in drie hoofdstukken noodzakelijk was. In ieder
hoofdstuk kwamen verscheidene componenten aan de orde: in dat over tijd en
volgorde o.a. de verschillende soorten van zinsverband en de kunst-grepen die het
doorstromen van het verhaal in de hand werken; in het hoofdstuk over tijd en
beweging, bij het verband tussen de lijnstukken, o.a. de elementen hoofdstuk, het
verticale wit en het begrip scène; in het hoofdstuk over de kloktijd o.a. de vertelde
tijd en de verteltijd, het tempo, de versnelling, de tijdaanduidingen en de
samenvatting. Hieraan werd nog een hoofdstuk toegevoegd over ‘Voortdurende
Tegenwoordigheid’, dat nauw bij de drie voorgaande aansluit, omdat het bespreekt
hoe de tijdstroom in het verhaal a.h.w. opgeheven wordt en aldus een ‘nunc stans’
ontstaat; hier kwam de herhaling ter sprake, onderverdeeld in leidmotief, spiegeling
en voorbereiding. Het ruimteaspect bleek de componenten speel- en belangenruimte
te omvatten. Voor het persoonsaspect gingen we de typen na, die in het verhaal
mogelijk zijn; de wijze waarop een persoon wordt uitgebeeld is component van dit
aspect. Het onderzoek naar het perspectief, ten slotte, onthulde tevens het aspect
lezer; vervolgens bleken o.a. de betekenis van de werkwoordsvorm, de objectieve
en subjectieve verteltrant, het standpunt en het gezichtspunt componenten van het
perspectiefaspect te zijn.
Voor het onderzoek naar al deze componenten der verschillende structuuraspecten
baseerden we ons voortdurend op de tekst. Telkens weer gebruikten we daarbij
dezelfde passages. Vooral de eerste pagina van Van Oude Mensen heeft
herhaaldelijk dienst gedaan. Het zou zeer zeker doenlijk zijn geweest, voor vrijwel
iedere component ter toelichting andere passages te kiezen. Met opzet hebben we
dat niet gedaan. Aldus heeft immers als vanzelf kunnen blijken, dat we van het
verhaal inderdaad slechts aspecten bespraken, die gezamenlijk het geheel van de
structuur uitmaken. In het vertelde verhaal vallen alle structuuraspecten samen.
Dit is ook op andere wijze gebleken. Het is niet mogelijk geweest, ieder hoofdstuk
uitsluitend te wijden aan één bepaald structuuraspect; telkens weer kwamen ook
de andere ter sprake, zodat herhalingen niet vermeden konden worden. In vele
studies zou dit een tekort van de opzet betekenen, hier zou ik het juist positief willen
waarderen. De wijze waarop het onderzoek moest verlopen, illustreert een der
voornaamste bedoelingen van deze studie: het aantonen van de eenheid der
structuuraspecten. Zo kwamen in het tweede hoofdstuk, dat de
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motieven behandelt, de karakterbeschrijvingen ter sprake (het persoonsaspect), de
herhaling, die in het hoofdstuk ‘Voortdurende Tegenwoordigheid’ werd uitgewerkt
(het tijdsaspect), de grootte van de familie (het ruimteaspect), de figuur van Lot (het
perspectief). De tweede afdeling van het hoofdstuk over de tijd bespreekt uitvoerig
het samenvallen van de constituenten tijd, plaats en persoon in de gebeurtenissen
van het verhaal, constituenten, die voor de scène hetzelfde betekenen als de
structuuraspecten voor het gehele verhaal. Bovendien is de tijd, als volgorde en
opeenvolging, van belang voor het ontstaan van de ruimte en voor de
persoonsbeschrijving. De ruimtewerking kon niet behandeld worden zonder de
personen erbij te betrekken; en het gelijkblijven zowel als de wijziging van de plaats
van handeling stoelen op het tijdsaspect. In het hoofdstuk over het persoonsaspect
moesten weer tijd en ruimte beide ter sprake komen. Onafgebroken bleef het
motiefaspect van belang, vooral vanwege de betekenis die het grondmotief in het
geheel van het verhaal heeft. Herhaaldelijk ook stuitten we op het perspectief, bij
de behandeling waarvan het verband met elk der andere structuuraspecten
besproken werd. Het laatst genoemde structuuraspect, de lezer, is wel het meest
aan de orde gekomen; voortdurend bleek het onmisbaar voor een goed begrip van
de structuur van het verhaal.
Aldus grijpen de hoofdstukken van deze studie in elkaar en vallen zij gedeeltelijk
ook samen. De indeling in hoofdstukken naar de verschillende structuuraspecten
is dan ook in wezen een benadering van het geheel van het verhaal onder telkens
een ander gezichtspunt. Dit wil niet zeggen, dat alle structuuraspecten van dezelfde
orde zouden zijn. Men kan een verdeling in drieën aanbrengen. In de eerste groep
behoren motief, tijd, ruimte en persoon; in de tweede het perspectief; in de derde
de lezer.
De eerste vier aspecten bepalen, zoals we zagen, iedere gebeurtenis, c.q. reeks
van gebeurtenissen, als zodanig. Zij vormen a.h.w. de kern van de structuur: de
vertelde geschiedenis als het verloop (tijd) van bepaalde gebeurtenissen met een
bepaalde zin (motief), waarin noodzakelijkerwijs allerlei figuren optreden (persoon),
en die zich afspeelt in een bepaalde wereld (ruimte).
1
Naar het voorbeeld van Kayser zou men een indeling van verhalen in categorieën
kunnen opstellen, al naar gelang één van deze vier kernaspecten in het bijzonder
naar voren komt. Kayser noemt er slechts drie: ‘Geschehnisroman’ (motief en tijd),
‘Figurenroman’ (persoon),

1

W. Kayser, Das sprachliche Kunstwerk, p. 362-367.
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en ‘Raumroman’ (ruimte). Alhoewel de begrippen ‘Geschehnis’ en motief elkaar niet
geheel dekken, noch ook ‘Raum’ en ruimte, bestaat er toch voldoende aanleiding
Kaysers drie subgenres in de hier genoemde terug te vinden. Misschien zouden we
nog de ‘Geschehnisroman’ (motief en tijd) alleen voor het motief kunnen reserveren,
d.w.z. voor de zgn. ideeënromans (abstracte motieven) en voor verhalen van het
type Treasure Island van Stevenson (verhaalmotieven). Wij voegen er dan het type
dat zich door het tijdsaspect onderscheidt, aan toe. We denken aan werk van Virginia
Woolf en James Joyce.
Iedere indeling heeft iets kunstmatigs. Ook deze. Hoewel het principe
aanbevelenswaardig lijkt, stelt de indeling in de praktijk vaak teleur. De
structuuraspecten blijken zozeer inderdaad aspecten te zijn, dat accentuering van
het ene aspect het naar voren komen van het andere meebrengt. Ulysses van Joyce
is zeker een werkstuk te noemen, waarin het tijdsverloop de grootste aandacht heeft
gekregen. Het valt echter niet te ontkennen, dat de ruimtewerking (Dublin!) juist
daardoor aanzienlijk gewonnen heeft. En de parallellie met de geschiedenis van
Odysseus betekent een nadruk op het motiefaspect, die evenzeer zijn invloed doet
gelden. Om een ander voorbeeld te noemen: het is moeilijk uit te maken, of in de
Anton Wachter-romans van Vestdijk, die als ‘Entwicklungsroman’ door Kayser
ongetwijfeld tot de ‘Figurenroman’ gerekend zouden worden, niet de ontwikkeling
van bijv. het motief van de angst van minstens evenveel belang is als de persoon
van Anton Wachter. En Le Rouge et le Noir van Stendhal, dat Kayser bij de
‘Raumroman’ onderbrengt, zou onder de categorie van de ‘Figurenroman’ met
1
misstaan, ook al luidt de ondertitel ‘bezeichnenderweise’: ‘Chronique de 1830’ .
Ik geloof dan ook, dat bij nader onderzoek al dergelijke pogingen eerder de
overeenkomsten tussen de verhalen doen uitkomen, dan dat zij de nadruk leggen
op de verschillen. De oorzaak van de moeilijkheid is m.i., dat het begrip ‘aspect van
een structuur’ te weinig in zijn betekenis wordt begrepen. Voor een goed begrip van
een verhaal is juist wezenlijk, dat de aspecten bijeenbehoren, niet dat zij te
onderscheiden zijn. En dit geldt vooral voor de eerste groep van vier aspecten:
motief, tijd, ruimte en persoon. Zij veronderstellen elkaar en vallen samen in de
reeks van gebeurtenissen die het verhaal uitmaken.
Het lezer-aspect is van geheel andere orde. Het is, van het verhaal uit gezien,
het aspect dat het mogelijk heeft gemaakt, dat de tekst tot een gelezen verhaal is
verwerkelijkt. De wijze waarop de eerstge-

1

O.c p. 366.
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noemde aspecten op de lezer betrokken zijn, is dan ook anders dan de wijze waarop
deze vier elkander bepalen. Bij de verwerkelijking van het verhaal zijn motief, tijd,
ruimte en persoon als structuuraspecten van het verhaal mede verwerkelijkt, en wel
doordat zij betrokken zijn op het lezer-aspect. Om de metafoor van de kern-aspecten
voort te zetten: de lezer is de omhullende buitenkant, die de kern pas inderdaad
kern doet zijn.
Het perspectief vormt de verbinding tussen buitenkant en kern. De wijze waarop
motief, tijd, ruimte en persoon op de lezer zijn betrokken, is het perspectief. Het
zicht op de kern wordt bepaald door de omhullende buitenkant en de ligging van
de kern daarbinnen.
Een definitie van het genre heb ik hiermee niet gegeven, ik laat het bij deze
metafoor. Het gekozen materiaal, dat welbewust beperkt is gehouden - alleen Van
Oude Mensen - laat niet toe, dat ik verder zou gaan. Het is immers niet met zekerheid
te zeggen, wat de analyse van andere verhalen zou opleveren. Met name het zo
naarstig gezochte onderscheid tussen roman en bijv. novelle moet hierom buiten
beschouwing blijven. Het uiterst ingewikkelde probleem van het genre dat men
‘roman’ noemt, heeft trouwens reeds enkelen ertoe gebracht te veronderstellen, dat
dit genre gekenmerkt zou zijn door het feit, dat het niet te bepalen is. Het zou die
vorm van literatuur zijn, die open staat voor iedere verandering. Zonder deze mening
nochtans te delen, zullen velen Kayser bijvallen, als deze met instemming ‘einer
der bedeutendsten Theoretiker des Romans’ citeert, E. Muir, die van alle vormen
van letterkunde de roman de ‘most complexe and formless of all its divisions’
1
oordeelt .
Moge het uiteindelijke doel van ons onderzoek, de bepaling van het genre, in
deze studie dan ook niet bereikt kunnen worden, het onmiddellijke doel moge toch
2
wel benaderd zijn . We hebben getracht op kritische wijze één van Couperus' meest
beroemde verhalen zo te doorlichten, dat het ons naar zijn structuur begrijpelijk zou
worden. Het was daarbij van belang, het verhalend kunstwerk te zien als een
werkstuk dat zijn eigen werkelijkheid stelt, en dat voor de doeleinden van het
bedrijvige dagelijkse leven daarom onbruikbaar is, omdat het alleen maar gelezen
wil worden. Wij herkennen hetgeen wordt verhaald als een werkelijkheid die wel op
de onze lijkt, maar die slechts begrepen kan worden als een transpositie van onze
eigen werkelijkheid. ‘Deze transpositie is het vorm-probleem van de kunst’, zegt
3
Bomhoff . Moge deze studie een bijdrage vormen tot de oplossing van dit probleem.

1
2
3

W. Kayser, o.c. p. 362.
Zie p. 10 van deze studie.
J.G. Bomhoff, o.c. p. 147.
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Het oorspronkelijke handschrift van ‘Van oude mensen, de dingen
die voorbij gaan’
Toen ik Mevrouw M. Th. Veen verzocht mij inzage te verlenen van het handschrift
van Van Oude Mensen, verwachtte ik eigenlijk niet veel te vinden dat van belang
zou zijn. Het manuscript van Iskander, dat bij het Letterkundig Museum in Den Haag
berust, vertoont immers vrijwel geen doorhalingen of afwijkingen van de gedrukte
tekst; waarom zou dit bij Van Oude Mensen dan wèl het geval zijn? Ik kreeg een
groot pak dichtbeschreven vellen in quarto-formaat, dat op het eerste gezicht mijn
verwachtingen bevestigde. Bij nader onderzoek echter bleek het pak twee
handschriften te bevatten, die geheel door elkaar waren geraakt. Het ene, het
drukkershandschrift, dat vrijwel geen verbeteringen vertoont en overeenkomt met
de eerste uitgave van het boek, bestaat uit 270 aan één kant beschreven vellen,
quarto-formaat: Deel één is genummerd 1-69 en 1-70, deel twee 1-89 en 1-42; de
laatste bladzijde is ondertekend: Nice. Sept - Dec. IV.
Het tweede manuscript, door Couperus zelf gekenmerkt met ‘Oorspronkelijke
Copie’, is zeer slordig, soms bijna of geheel onleesbaar geschreven. Het bevat zeer
veel doorhalingen, verbeteringen en allerlei aantekeningen in de kantlijn en wijkt
hier en daar aanzienlijk van de uiteindelijke tekst af. De bespreking van dit
handschrift, dat als de eerste versie van Van Oude Mensen beschouwd mag worden,
is niet in de voorstaande studie opgenomen, omdat het voor het doel van dat
onderzoek niet van belang is. Het manuscript opent immers een weg naar de auteur,
en naar de compositie van Van Oude Mensen, en niet naar de structuur van de
roman. Aan de andere kant leek het mij te belangrijk voor onze kennis van Couperus,
om het in het geheel niet te noemen. Daarom volgt een korte bespreking ervan in
deze op zichzelf staande bijlage.
Het is niet de bedoeling, de ‘Oorspronkelijke Copie’ hier integraal te herdrukken.
Daarvoor zijn de afwijkingen toch weer te gering in aantal en komen de verbeteringen
mij vaak te onbelangrijk voor. Alleen die wijzigingen en afwijkingen, die in verband
met het voorgaande onderzoek van belang lijken, zijn hier opgenomen. De
verbeteringen in het drukkershandschrift zijn zo gering in aantal en van zo weinig
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belang, dat dit manuscript in het vervolg niet meer ter sprake zal komen.
Bij de beschrijving van het handschrift zijn de volgende afkortingen gebruikt:
o.: oorspronkelijke tekst

dg.: doorheengeschreven

b.: bovengeschreven

og.: ondergeschreven

t.: tussengevoegd

g.: glosse

d.: doorgestreept

ol.: onleesbaar

Van iedere passage is aangegeven, met welk tekstgedeelte uit het Verzameld
Werk zij overeenkomt. Bijv. 17 : 27-34 betekent: pag. 17, regel 27 tot en met 34.

De oorspronkelijke copie
Samenstelling. 209 geliniëerde quarto-vellen: a) ongenummerde pagina, waarop
‘Oorspronkelijke Copie. / Van Oude Menschen, / De Dingen, die Voorbij gaan /
Eerste Deel’; b) genummerd 1 tot en met 102, bevattende deel één; c)
ongenummerde pagina, waarop de titel ‘Tweede deel / Van Oude Menschen /
Oorspronkelijke Copie.’ Daaraan vastgeplakt een eveneens ongenummerde blanco
pagina; d) genummerd 1-53, 53b, 54-103, bevattende het tweede deel.

Afwijkende teksten
1

a) Oorspronkelijke Copie. / Van Oude Menschen, / De Dingen, die Voorbij gaan /
2
Eerste Deel .
b 1.) Van Oude Menschen, / De Dingen, die Voorbij zijn.
Neen, Charles Pauws vond zich eigenlijk geen man om te trouwen. Hij was nog
wel jong, acht-en-dertig; hij zag er zelfs jonger uit; hij had juist geld genoeg, om,
3
met wat hij verdiende, en met wat Elly meê zoû krijgen van grootpa Takma, het er
op te wagen, maar hij vond zichzelve volstrekt geen type om te trouwen. Zijn vrijheid,
zijn onafhankelijkheid, die waren hem het liefst, en trouwen, dat was zich met
gebonden handen en voeten overgeven aan een vrouw. Hartstochtelijk verliefd was
hij niet op Elly, - hij vond haar een goed, lief kind -; om het geld behoefde hij juist
4
niet meer te doen.... Waarom deed hij het dan, vroeg hij zich af, dag aan dag
gedurende de week, die volgde op zijn aanzoek.
- Mama, kan u mij ook zeggen, waarom ik Elly gevraagd heb?
Zoo sprak hij tot zijn moeder, op een avond, na den eten. Mevrouw Steyn

1
2
3
4

o: zijn. gaan: dg.
g.: jalouzie Ottilie St.
meê: b.
o. het ook niet te doen.... het ook: d. juist: b. meer: b.
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de Weert zag op met nog mooie blauwe kindoogen de oogen van een stout kind ;
zij zat met een boek bij het vuur, terwijl Charles zijn koffie dronk.
- Wat zeg je, Lot? vroeg zij, niet al te zeer verstoord.
2
3
Charles Pauws, zoon uit haar eerste huwelijk ook wel genoemd Charlot, Lot ,
herhaalde rustig zijn vraag:
- Of u mij ook zeggen kan, Mama, waarom ik Elly heb gevraagd?
Mevrouw Steyn de Weert - in de familie, tante Ottilie, - scheen even na te denken.
Lots woorden deden haar, dadelijk, een stekel voelen van jalouzie, een stekel, die
4
heel erg pijn deed.
5
- We doen altijd dingen, en weten niet waarom, zei ze. en zij voelde de pijn in
6
7
haar hart, als een doorn, die zich stak in 't vleesch
Haar stem klonk zacht, als verontschuldigend de mensch, die zoo deed; Charlot
8
glimlachte, zag naar zijn moeder aandachtig, en zeide:
- U antwoordt zoo ernstig Mama....
- Ik?
- Dat ben ik niet van u gewoon.
9
- Ik ben wel eens een enkele keer ernstig.
- Waarom de laatste dagen....
b 2.) - Misschien omdat je trouwen gaat, jongen.... en niet weet, waarom.
- U houdt toch wel van Elly.
- Jawel, ze is lief....
10
- We moesten maar samen blijven : ik heb er met Steyn over gesproken. Want
11
zijn tweede schoonvader noemde Lot Steyn, kortweg .
- Het huis is te klein, vooral als je gauw met een familie begint, zei Mama, en toch
12
dacht zij: blijven wij samen, dan verlies ik Lot niet helemaal.
- Een familie??
- Kinderen.
- Kinderen?
13
- Ja.... dat komt toch wel voor.
- De familie is al zoo groot: neven, nichten. Ik denk niet gauw met kinderen te
beginnen.
- En je vrouw?
- We zullen er eens over spreken.
14
- Samen wonen: ik zoû wel willen, Lot.... bekende mama treurig Ik zal me heel
15
eenzaam voelen, zonder jou - Met een schoonmama in huis.
- U is niet het type....
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

de oogen van een stout kind: b.
zoon uit haar eerste huwelijk: b.
o. of Lot. of: d.
Lots woorden tot en met pijn deed: t.
o. die. d.
o. diep stak. diep: d.
en zij voelde tot en met 't vleesch: t.
o. en zag. en: d.
een enkele keer: b.
maar: b. blijven: b. samen woonen: o. woonen: d.
Want tot en met kortweg: t.
en toch tot en met helemaal: t.
toch wel: b.
bekende mama treurig: b.
zonder jou: t.
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- Ik zou misschien Ottilie in Nice eens kunnen opzoeken....
Lot fronste de brauwen.
- Neen....

16

in Nice: b.
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- Waarom niet? zei mevrouw Steyn de Weert heftiger: ze is toch mijn kind...
- Mama....
2
- Wat? Ze is toch mijn kind....
3
- U kan niet lang bij haar zijn, Mama.
- Ik heb nooit met haar gekibbeld....
- Ze is.... voor ons verloren.
- Voor jou misschien. Ik blijf haar moeder.
- U kàn haar gedrag niet goedkeuren.
- Ik keur haar gedrag niet goed, maar ik ben haar moeder.
- Mama, als mijn huwelijk nog meer désarroi in de familie brengt, dan er al is,
trouw ik niet. U kan niet bij Ottilie gaan wonen. Trouwens, Steyn heeft toch ook meê
te praten....
4

b 3.) - Ik hoû zoo van Nice, zei mevrouw Steyn de Weert, zwakjes. De winters zijn
5
6
er wel heerlijk Maar.... als het kan, woon ik wel gaarne bij jou, Lot. We zullen zien,
7
een beetje grooter huis. Alleen met Steyn kan ik niet blijven. En naar Engeland zal
ook je niet willen, dat ik ga....
- Moedertje....
Lot, plotseling, hield op. Mama, in de kindblauwe oogen, had tranen, die vielen
8
9
niet neêr, en gaven een treurige glans aan haar stoute blik. Zij nam haar boek op,
en deed of zij las. In haar gebaar was, nieuw, iets gerezigneerds en iets koppigs te
10
samen, altijd iets van een stout kind. Een bedorven kind, dat deed tòch zachtjes
en stilletjes waartoe het lust had. Lot, kopje in de hand, bestudeerde: hij bestudeerde
even Mama. Zij moest wel zijn heel mooi geweest: de ooms zeiden altijd, een
poppetje. Zij was nu zestig jaren, en zij maakte op niet meer pretentie, maar dat
11
kinderlijk-poppige had zij behouden. Van eene oudere vrouw had zij alleen de
12
rimpels; maar het vel van voorhoofd en wangen was altijd blank en vlekkeloos
zacht. Zij was heel grijs geworden, maar daar zij heel blond was geweest, en zacht
kroezig haar had, was het soms nog of zij blond was gebleven, en bijna kinderlijk
aan de slaap, in de nek kruifden er lokjes, hoe overigens dat haar met groote
13
14
eenvoud was opgestoken. Haar figuur, klein en tenger, was bijna dat van een
jonge vrouw gebleven. Klein en lief waren haar handen; trouwens een liefheid was
in geheel haar wezen en lief vooral waren hare blauwe kind-oogen. Lot, die
glimlachend zag naar zijn moeder, vond haar een vrouw, over wie het leven
heengaat, zonder het haar aan te pakken. Toch, mama had het hare gehad, met
haar drie mannen: Coquet was zij wel geweest, vrouw van liefde was ze geweest,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

toch: b.
toch: b.
o: U kan haar niet met haar woonen, Mama. haar: d. met haar woonen: d. lang bij haar zijn:
b.
zoo: b.
o. d: zoo. wel: b.
de winters zijn er wel heerlijk: b.
met Steyn: b.
treurige: b.
stoute: b.
tóch: b.
o. d: wat. de: b.
altijd: b.
o: overigens was dat haar opgestoken met groote eenvoud. hoe: b. was: d. opgestoken: d.
was opgestoken: b.
bijna: b.
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maar zij had zeker niet anders gekund, en gehandeld, onbewust koppig, volgens
haar natuur zich (....) aan

15

onbewust: t.
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het leven . Om toilet had zij nooit gegeven; onbewust had zij zeker geweten, dat
2
het niet was geweest haar natuurlijke bekoring te verhoogen met dingen die heel
3
veel geld kosten . Nu droeg zij een donkere japon, onbeschrijfbaar, meende Lot.
Maar de kamer rondom was gezellig, als een nestje, met ouderwetsche meubels
en handwerkjes, waarover een waas van vroeger, van vroegere smaak en van
vroegere mode. Mama echter, dol op lezen, las heel moderne boekjes, de
4
romannetjes van (....) . Zij begreep niet altijd maar dorst aan Lot niet te vragen. Eene
5
ouderwetsche naiveteit deed haar soms nadenken en zich verwonderen....
Lot was opgestaan; hij ging naar Elly dien avond. Hij kuste zijn moeder, met zijn
6
altijd stil geamuzeerd lachje, zijn lachje om mama
b 4.) - Je ging vroeger niet iederen avond uit, verweet mama, en zij voelde de doorn
7
in het vleesch van haar hart
- Ik ben nu verliefd, zei Lot kalm. En geengageerd. Dan moet je toch wel naar je
meisje.... Zal u eens nadenken over mijn vraag: waarom ik eigenlijk Elly gevraagd
heb. En het van avond zonder mij kunnen stellen?
- Dat zal ik wel heel veel avonden moeten.... Is Steyn uit?
- Ja, hij is even gaan loopen, met Jack.... Dag moesje.
8
-Lot....
9
Mama deed verdiept in (....) . Toch, zoodra Lot de kamer uit was, legde zij het
boek neêr en zag om, vaag, met een hulpeloozen blik van de blauwe oogen. Zij
bewoog zich niet, toen de meid theeblad en theestoof bracht. Het water zong ziedend
zijn liedje: langs de ramen huilde de wind met een overbekende klacht. Mama voelde
zich verlaten: o wat bleef er weinig van alles over.... Daar zat zij nu, daar zat zij nu,
een oude grijze vrouw.... Wat was er van haar leven gebleven.... En toch zoo vreemd:
10
11
de drie mannen, zij leefden allen drie . Lot had zijn vader onlangs in Brussel
gezien; Trevelley woonde in Londen. Hare drie Engelsche kinderen in Londen; Ottilie
in Nice - en zij schudde het hoofd en zij dacht aan Ottilie; Lot, Lot zoú zij nu
verliezen.... Hij was altijd zoo lief bij haar gebleven, ook al ging hij geregeld op reis,
en hij was toch al niet jong meer, voor een jong-mensch; was hij niet acht-en-dertig....
12
Om zich wat bezig te houden ging zij, tellende op de kleine, vingertjes blank , de
leeftijden na der kinderen: Ottilie, de zuster van Lot, haar oudste, een-en-veertig....
God, wat werd ze al oud! De drie Engelsen, als zij ze noemde, altijd: ‘mijn drie
Engelsche kinderen’: Mary, vijf-en-dertig.... John twee-en-dertig .... Hugh.... ja, die
was altijd dertig;! God, god wat werden ze oud.... En bezig in leeftijden, om zich te
13
amuzeeren, rekende zij uit, dat oude Mama nu wel spoedig.... hoe oud.... ja wel

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

zich tot en met leven: b. (....): ol.
het: dg. o: ol.
met dingen, die heel veel geld kosten: b.
(....): ol.
ouderwetsche: b.
g: 60
38/22
en zij tot en met hart: b.
o: Dag Lot.... Dag: d.
(......): ol.
o: leeven. leefden: dg.
drie: b.
o: blanke vingertjes. Met verplaatsingsteken.
oude: t.
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zeven-en-negentig worden zoû.... De oude heer Takma - de grootpapa van Elly was maar een paar jaar jonger....

14

o. d: Grootpapa Takma. De oude heer: b.
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Zoo curieus , die oudjes, ze zagen elkaâr haast iedere dag, want grootpapa Takma
was kras, en hij ging nog dikwijls uit, altijd zijn loopje van de Mauritskade naar de
2
Nassaulaan. De hooge brug ging hij kranig over.... Ja, en dan moest zus Therese
3
- die scheelde acht jaar met haar, acht-en-zestig zijn, en dan de broers - Harold,
die werd zeventig; Daan, in Indië, drie-en-zeventig; Anton vijf-en-zeventig, terwijl
Stefanie - zij het eenige kind uit Mama's eerste huwelijk, en de eenige van Laders
- Stefanie werd al zeven-en-zeventig. Zij, Ottilie, de jongste, voelde al die anderen
wel heèl oud, en toch, ook zij was oud, zestig.... Wat was dat alles betrekkelijk, van
4
oud worden
b 5.) en van leeftijden, gevoeld had zij het altijd zoo: dat zij, de jongste, betrekkelijk
5
jong was en altijd jonger bleef dan de anderen, dan alle anderen.... Zij moest in
hare peinzing lachen, omdat Stefanie altijd zeggen kon: ‘op ònzen leeftijd....’; zij,
6
zeven-en-zeventig.... me dunkt er was toch verschil, tusschen zestig en
7
8
zeven-en-zeventig.... Maar zij haalde de schouders op: wat gaf het; het was alles
gedaan en het was alles gedaan al zoo lang.... Daar zat zij nu, een oude, grijze
9
vrouw en het na-leven sleepte zich voort, en de eenzaamheid werd altijd grooter,
10
ook al was Steyn er....: daar kwam hij thuis. Zij hoorde in de gang den fox blaffen
11
en de basstem van haar man:
- Stil Jack, koest Jack....
12
0, die stem! wat had ze, wat had ze nog over?
13
Vijf kinderen had ze, maar zich niemand , en òm zich geen kleinkinderen ook....
14
Ottilie - zij schudde het hoofd - was verloren zooals ze dat noemden : Mary getrouwd
in Indië, en haar beide Engelsche jongens in Londen: aan wie van haar kinderen
15
had zij iets, behalve aan die lieve Lot.... En nu, Lot trouwde.... En Lot, zeide, hij
wist niet waarom hij trouwde.... Dat was natuurlijk een beetje blague, maar misschien
16
was het ook waarheid een beetje ....(etc.)
17

b 8.) De kamer om hen echtgenooten, stond, als zij reeds jaren gestaan had: onder
18
de stolp tikte de pendule altijd, altijd door. Er was iets ouderwetsch en iets knus'
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

o. d: vreemd. curieus: b.
zus: b.
dan de broers -: b.
g: 60 60
41/19 38 32/28
20
o.: jonger. -er: d.
o. d.: dat. er: b.
o. d.: mama. zij: b.
o: het alles; alles: d.
o: (....) na-leven. (....): ol. d.
in de gang: b.
stem: t.
O, die tot en met over?: t.
o: en om zich niemand. en om: d. Maar: og.
zooals ze dat noemden: b.
o: iets gehad, gehad: d.
Van hier af is de compositie van de Oorspronkelijke Copie in hoge mate gelijk aan die van
het gedrukte verhaal.
17 : 27-34.
o. d.: Toch was er iets knus'. Er was tot en met knus': b.
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19

in die kamer: Ottilie had nooit geweten haar huis gezellig te maken. Die salon had
iets van een wachtkamer, en waarop, waarop wachten zij beiden? Op het einde,
op den dood? Steyn verbeet zich en nog eens las hij de advertenties door.

19

o: Ottilie hield wel van comfort. hield: dg: had. wel van comfort: d. nooit geweten haar huis:
b.
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1

b 9. - Neen, natuurlijk niet: nooit gaat iets. Om dat lamme geld. Maar dat zeg ik je,
als Lot trouwt, dan kan ik....
- Nu wat.
- Dan kan ik niet alleen met jou blijven. Dan ga ik naar Nice, naar Ottilie....
2

b 9.) Daar stond ze, daar stond ze nu, een oude grijze vrouw, alleen, in die
ongezellige kamer....
3

b 9.) Wat waren de jaren wreed, dat zij haar langzamerhand alles ontnamen....
Zelfs de hond was nu mee met Steyn
4

b 11-12.) - Lot, ben jij het....
- Neen, ik ben het.
- Jij, Frans....
- Ja? Wat is er?
- Wat ga je doen.
- Ik ga uit....
- Op dit uur
- Ja. Ik kan niet slapen. Ik ga wandelen.
5
- Op dit uur ga je wandelen?
- Ja.
- Frits, je bedriegt me!
- Ach wat bedrieg ik je. Ga toch naar bed!
- Frits, ik wil niet hebben dat je uit gaat.
- Zèg....!
- Toe Frits, blijf thuis. Lot is er nog niet en ik ben bang.... alleen.... Toe Frits.
- Ik heb behoefte aan lucht.
- Je hebt behoefte aan....!
6

7

b 15.) de zijne wat ijdel, klein, sceptisch, artistiek lief toegevend voor anderen , met
een tintje lachende bitterheid;
8

b 16.) - Grootpapa heeft slecht geslapen van nacht: ik heb hem telkens hooren
bewegen.
- Hij slaapt al sedert eenige tijd slecht, zei Elly. Ik ga dadelijk naar hem toe.
9

b 16.) Even mijn hoed.... Ik wil hem vanmiddag opzetten. Wij gaan een paar visites
brengen bij de ooms en tantes. Nu, en als kennissen aan de beurt komen, dan zou
een familie als die van Lot.... Met de onze zijn we gauw uitgepraat. Tante, ik ben
zoo gelukkig.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

18 : 20-25.
19 : 1-3.
19 : 13-16.
21 : 26-22 : 10.
o. d: slapen. wandelen?: b.
27 : 11-12.
lief toegevend voor anderen: b.
27 : 20-25.
27 : 25-27.
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10

b 16.) Zij dorst aan de papieren niet komen, maar de fournituren ruimde zij op,
vlug, in kartonnen doozen, borg ze weg.

10

28 : 11-14.
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1

b 17.) Als hij zat, zat hij recht, op kleine stoel, nooit in elkaâr; liep hij, dan liep hij
vlug,
2

b 17.) want tijdgenoot alleen was hem de oude mevrouw Dercksz, Dillenhof van
zichzelve - in omgang was hij goedig neerbuigend.
3

b 17.) maar de bonhommie was te veel, was soms te uitbundig, om niet te doen
denken, dat hij anders dacht dan hij sprak. Soms in zijn heldere oogen, sprankelde
op een vonk, als trof hem plotseling iets, een heel acute gewaarwording, die hij niet
zeide.... Lacherig vertrok dan zijn mond na, en werd hij het eens met wie hij sprak....
4

b 18.) - Nu, je mag het van je grootvader aannemen. Jij bent mijn eenige heritière.
Het zal niet lang meer duren, kind.
5

b 19.) - Ottilie is lief, maar driftig.
- Als ik het doe, doe ik het om mama Ottilie, opa.
6

b 19.) Ottilie is wel heel alleen.... Wie weet, je geeft haar misschien nog iets liefs,
wat sympathie om haar heen....
- We zullen zien, grootpapa.
7

b 19.) Dat is minder stijf, ze zal het lief vinden, .... ook al ben je nog niet met Lot
getrouwd.
Elly vond grootpapa niet goed vandaag.
8

b 20.) Belde hij aan, dan haastte de oude Anna van mevrouw Dercksz zich open
te maken.
- Zeker de oude heer....
9

10

11

b 21.) In schemer van wijnroode ripsen overgordijnen , crême tulle-enlinnen
12
13
stores en wijnroode velvet tochtlap, die met een bocht hing langs het kozijn zat
de oude vrouw
14

b 24.) Mij bewegen doe ik alleen van mijn stoel naar mijn bed. Zoo leef ik, zittende,
wachtende, al jaren, al zoo heel veel jaren. En hij heeft daar altijd gestaan....
- Je bent altijd heel nerveus geweest: je hebt er nooit kalm over kunnen gaan
denken.
- Ik ben vooral dáarná heel nerveus geworden.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

29 : 9-10.
29 : 16-19.
29 : 21-29.
30 : 31-34.
31 : 9-12.
31 : 17-22.
31 : 32-32 : 2.
33 : 16-19.
34 : 20-22.
o. d.: groen. wijnroode: b.
o: gordijnen. over: b.
crême: t. o. d: rolgordijnen. stores: b.
o: roode. wijn: t.
38 : 10-25.
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b 24.) - Ottilie, wij waren niet zoo heel oud zoo heél oud geworden, als God, en
als hij ook ons niet hadden vergeven.

15

38 : 32-33.
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1

b 27.) vol eenzame gedachten om zichzelve.
2

b 27.) vroegen aan Anna, de meid, wie er boven was, bij de oude mevrouw. Was
er al een zoon en dochter, dan kwamen ze meestal niet binnen, bang Mama te
vermoeien. Was de oude heer Takma pas aangekomen, dan zeide Anna dit
3

4

b 27.) die oude vrouw, die, strenge moeder eenmaal, zij steeds waren blijven zien
in de autoriteit van haar moederschap.
5

b 28.) Of dacht zij aan in haar leven verborgen dingen, dingen in haar leven
verzonken als in een diepe, diepe put.... Takma, men had altijd gezegd, dat mama
met hem een liaison had gehad
6

b 29.) Hierover was zij tevreden, en het was haar niet moeilijk kalm te zijn, plotseling
vreedzaam gestemd door die streling, ook al had zij zooeven veel gesproken over
vroegere dingen. En toen weer de bel klonk,
7

b 31.) Wij trouwen over vijf maanden, zei Lot.
8

b 31.) - Zoo, zoo, zoo, zei dokter Roelofs. Hij liep hinkend met een stijf been, en
9
10
zijn ruw geheel geschoren gezicht was als van een priester; zijn buik was van een
11
enorme glooiing, en hij lispte, terwijl hij telkens een korte dikke hand (....) grijs
kroezehaar, dat kransde om een blinkende schedel: achter een gouden bril glimpten
waterachtige blauwe oogen. Zoo, zoo, zoo, gaat Lot eindelijk trouwen....
- Eindelijk!? riep mama Ottilie geergerd. Waarom eindelijk.
- Zoo jong is hij niet meer....
- Jonge huwelijken zijn niets goed. Daarbij Lot is heel jong.
- Zoo, zoo, zoo.... Een aardig paar. Voor de kunst, samen.... Zoo, zoo, zoo, lispte
de dokter. Mama gaat wel achteruit, Ottilie.
Jaren hun dokter, noemde hij haar bij den naam.
- Roelofsz, je brengt haar tot de honderd! zei Anton.
- Nu.... zoo, zoo; dat weet ik nog niet.... Zoo, zoo, zoo; als het van mij af12

b 32.) hangt, doe ik het gaarne, doe ik het gaarne.... Ik kweek gaarne mijn oude
menschen lang....
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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42 : 6-8.
42 : 21-28.
43 : 10-12.
o: nog steeds, nog: d.
44 : 2-8.
45 : 24-29.
47 : 17.
47 : 26-49 : 16.
o: glad geschoren. glad: d. geheel: b.
van een: b.
(....): ol.
De tekst sluit aan.
Couperus was eerst verdergegaan op een ander blad, nl. d 24 verso. Daarop is de tekst
gelijkluidend tot en met: ‘Een ongetrouwde oude baas als Anton.’ Het daarop volgende is
doorgestreept:
- Getrouwd of ongetrouwd, zei Anton. Het is alles het zelfde.... Een man (o.d: mensch) is een
beest.
- Een beest? riep Ottilie verontwaardigd. Praat jij voor jou!
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- Je kent haar fyziek dan ook sedert een halve eeuw, zei Anton. Me dunkt.
- Zoo, zoo, zoo, jou fyziek ken ik heel goed, oude heer....
- O, ik!
1
- Ja, ja , jij.... Zoo, zoo, wat zeg jij, Ottilie? Een ongetrouwde oude baas, als Anton.
- Getrouwd of ongetrouwd, zei Ottilie. Jullie zijn allen hetzelfde. Alle mannen zijn
beesten!
Zij zeide het heftig; er was dikwijls een drift in haar stem, onverwachts.
- Kom, kom, kom, kom, kalmeerde de dokter. Beesten....
Anton dacht: daar heeft zij ondervinding van; ik heb andere ondervinding.... Zijn
oogen troebelden geel.
- Daar komen de kinderen beneden.... Zoo, zoo, .... zeide Roelofsz. Dag Lot, dag
Elly.... gefeliciteerd, zoo, zoo, wel-wel, heel aardig.... Oma maakt het goed? Ik ga
dan maar niet naar boven.
- Ik ga even, zei Ottilie. Kinderen, naar wie gaan jullie nu....
2
- Het reitje af, mama, zei Lot. Maar pfui!.... Niet allen op eén dag....
- We gaan nu nog naar tante Stefanie.... zei Elly.
3
- Oom, u zullen we vast maar hier uwe visite brengen!
4
- Lot, zei Elly: hoe kun je zoo onbeleefd zijn .... Neen, oom Anton, we komen nog
bij u
5
- Laat het maar kinderen, laat het maar....
Een handdruk en hij ging weg.
- Wat kan me hun visite schelen, mompelde hij. Ze erven tòch niets van me. Ik
gooi liever mijn geld in de gracht, dan het aan familie te laten. Beesten? We zijn
allen beesten, mannen en vrouwen. Het zit er bij allen in.... Hij wikkelde zich kouwelijk
6
in zijn jas dichter, en, somber, liep hij langzaam naar de Witte , waar hij een paar
7
keer in de week nog kwam, in een clubje van drie, vier Indische oudgasten .
8
9
10
- Zoo, zoo, lispte dokter Roelofs bij zichzelf , terwijl hij stapte in zijn koetsje .
11
Anton is een (....) vent: ik weet het....
12
En vol eerbied mompelde hij:
- Misschien zwijnt hij wel nog....
13

b 33.) Lot en Elly vonden haar thuis; zij las een godsdienstig geschrift, dat zij, toen
zij binnenkwamen, neêrlegde, met den titel duidelijk zichtbaar.
- Het is een hele verrassing, kinderen....

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

- Dat doe ik ook, en tegelijkertijd voor ons allen te samen.
- Zoo, zoo, zoo, een beest.
o: jij. ja: dg.
o. d.: tegelijk. op één dag: b.
o. d: ol.
o. d.: iets zeggen. onbeleefd zijn....: b.
het: t.
o. d: Beso. (?)
Indische oudgasten: o. d: tijdgenooten.
o: zei. lispte: dg.
bij zichzelf: b.
o. d: met eerbied. terwijl hij stapte in zijn koetsje: b.
(....): ol. snoep?
En vol eerbied mompelde hij:: t.
50 : 8-24. De vergelijking met haar ‘vogeltjes’ komt ook verder in dit hoofdstuk niet voor.
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1

b 34.) - Therèse is verloren! riep Stefanie heftig. Van Therèse heb ik me al lang
2
teruggetrokken.... Maar voor wie ik wat doen kan, offer ik me op
3

b 34-35.) - maar àl de andere Derckszen zijn
- Zijn wat tante.
- Zijn een hysterische, zondige troep! riep tante Stefanie agressief.
En zij dacht: je moeder, kwajongen, hoort daar ook bij, ook al zeg ik het anders
- Ik ben dan al weer blij, zei Lot, dat mijn Derckszche hysterie dan in evenwicht
4
5
wordt gehouden door meer Pauwsche kalmte en bezadigheid
- Dat is bij je zuster zeker niet het geval!
Lot had een beweging van ongeduld.
- Tante, u is onaangenaam. Ik ga weg.
- Ik zeg het niet om je onaangenaam te zijn, mijn jongen. Ik ben hard, maar ik zeg
de waarheid.
6

b 39.) - Roomscher dan de Paus, en in Nice heb ik mijn zuster, die ook niet tot de
heel jongen meer hoort.
- Ottilie.... Zoek je haar op? Ik dacht.
- Dat je haar niet meer kende?
- Ik?
7
- Ja; je wilde niet dat mama naar Ottilie ging.
8
- Ik vind het niet goed, dat mama veel is bij Ottilie. Neen. Omdat mama is een
kind, en Ottilie is très femme, trop femme, - hysterisch en zondig - zoû tante Stefanie
wel zeggen. Op mama, die een kind is, heeft Ottilie geen goede invloed. Daarbij,
9
ze kunnen geen drie woorden spreken, of ze kibbelen danig. Maar mij , interesseert
Ottilie en ik wil haar wel eens terugzien. Op jou màg ze geen invloed hebben. Je
moet jezelve zijn, en je moet alles zien en weten. Ik zal je niet achter de schermen
houden: trouwens, je zoû er niet blijven al hield ik je. O Elly, wat spreek ik veel.
10
11
Woorden beteekenen zoo weinig; en in de stilte kan je pas de waarheid spreken.
Hij strekte zich uit en legde tegen haar knie zijn hoofd, een beetje ongemakkelijk,
omdat heel hoog zijn boord was. Zij voelde voor hem een innige, moederlijke
zachtheid, hoe jong ze ook was, en haar hand streelde hem over zijn hoofd.
12
- Toe, maak mijn haar zoo niet in de war, zeide hij en voelde aan zijn scheiding .
Kijk eens, hoe die wolken prachtig zeilen, als een groote vloot met bollende zeilen....

1
2

3
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52 : 3-6.
Na deze passage o. d:
- Ze woont dan ook in Parijs en komt nooit hier.
- Maar haar kinderen, dié beklaag ik. Want voor Ina is zij geen moeder meer....
- Dán heeft tante gelijk (?), Lot, zei Elly.
- Maar Elly, tante Stefanie heeft altijd gelijk.
52 : 34-53 : 14.
o. d: getemperd is geworden. in evenwicht wordt gehouden: b.
meer: b.
59 : 1-60 : 7. N.B. De afwisseling der gesprekspersonen klopt niet.
wilde: ?
Omdat: ? misschien ook: Je weet.
o. d: Mij ech
o. d: zijn. beteekenen zoo: b.
o.d: ol. en in tot en met waarheid: b.
en voelde aan zijn scheiding: b.
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1

2

b 40.) Eenige dochter, had zij als jong meisje, door tante van IJsselmonde, kunnen
3
uitgaan in wat betere kringen dan de al te Indische van haar vader, die in vele
4
5
Indische zaken, met oom Daan, wat geld had gemaakt, maar nooit door mama als
6
voorname Indische specialiteit wat meer op de voorgrond was kunnen gezet, om
de koloniale portefeuille te ambieeren.
7

8

b 40.) hij bleef, die hij was: wel wat zeer somber als zijn broer Anton, maar toch
een, die zich liefst buiten alles houdt, en die het altijd betreurd had, niet een Indisch
meisje te hebben getrouwd, in plaats van zijn voorname, Haagsche vrouw die geld
in hem had meenen te zien. Het geld was tegengevallen aan mama, en ook aan
Ina viel het geld altijd tegen.
9

b 43.) van dat oogenblik dat hij de dingen gezién had, de eerste dingen, het eerste
vreeslijke ding,
10

b 44.) In de bergen, een eenzame pasangrahan, waar hij s nachts was met zijn
11
beide ouders, papa was ziek.
12
.... - Baboe, kom hier: (....) kan niet slapen.... Waar was baboe? Ze lag anders
voor zijn deur op haar matje, en was dadelijk wakker.
13

b 46.) Er werd gedacht aan een vrouwenperkara, in de kampong; aan jalouzie....
14
15
Om dat te bedekken werd uit vriendschap door dokter Roelofsz , secretaris en
controleur niet van de wonden gesproken.... Men nieerde, dat Dercksz gewond was:
dat waren praatjes van inlanders.
16

b 47.) De steenblokken hadden zijn lijk tegengehouden: een halve paal van de
17
pasangrahan was zijn lijk door inlanders gevonden, die wel van een moord spraken,
18
maar dat was zoo niet: dokter Roelofsz had het lijk geschouwd....
- Papa, waar denkt u aan?
De stem van zijn dochter riep den ouden man plotseling terug uit de vizioenen,
die voor hem waren blijven wemelen van zijn kinderjaren af.
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62 : 23-30. Ina is hier, en in het vervolg, de dochter van Harold.
o: heel jong. heel: d.
o: Hollandsch-Indische. Hollandsch: d. al te: b.
wat: b.
o. d: zijn vrouw. mama: b.
wat meer: b.
62 : 34-63 : 14.
o: en als. en: d.
67 : 26-28. In de Oorspronkelijke Copie heeft Harold wèl aan het gesprek deelgenomen. Zijn
overpeinzingen heeft hij in de familiekring, niet op zijn studeerkamer. Gus en Pol komen niet
voor.
68 : 3-10. Geen asterisk; sluit onmiddellijk aan bij de vorige regel.
In de tot en met was ziek: t.
(....): ol.
72 : 16-21.
uit vriendschap: b.
Roelofsz: b.
72 : 29-73 : 21.
o.d: het residentiehuis. de pasangrahan: b.
o: de dokter. de: d. Roelofsz: b.
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Tegelijk stak d'Herbourg het gas aan, en het scheen plots haast werkelijk door
de serre heen.
- Aan niets, kind, antwoordde Harold Dercksz. Aan, dingen, die voorbij.... zijn....
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Wàren zij voorbij, of gingen zij nog steeds.... Waren zij al verzonken of sleepten zij
1
nog steeds over bladritselende paden hun lange, lange spooksluiers....
- Aan dingen, die voorbij zijn.... zei Ina. Ik denk er liever niet over en ik praat er
liever niet over. Het leven, dat er is, is al moeilijk genoeg voor menschen, die geen
geld hebben....
2

3

b 49.) Zij stotterde, zij stikte van woede; zij ging uit , blank van drift, stootend tegen
de meubels, slaand met de deuren, naar boven. Zij hoorden in hare kamer haar
loopen, zich kleeden, en zij praatte in zichzelve, en zij schold, zij schold steeds door.
4

5

b 52.) Opgevoed had hij zichzelve, zooals Ottilie, die heél intelligent was, tè
intelligent misschien - zichzelve had opgevoed.
6

b 53.) dokter Roelofsz zei, dat het praatjes waren....
7

b 63.) Terwijl hij sprak over gezondheid en over weêr en Lot, zag hij - als hij altijd
zag - wanneer hij zat naast - over mama, het eene ding, het eene vreeslijke Ding
van den zwoelen regennacht, en de eenzame pasangrahan van Tegal.
8

9

10

b 70.) Hij had heel veel, jaren geleden, van Ottilie gehouden, hij een veel jongere
man dan zij, en er was eén oogenblik geweest.... Neen, hij had dàt in zich begraven,
maar hij zag het voor zich gebeurd....
11

b 77.) 't Is me onmogelijk. Het spijt me voor haar. Ze maakt zich onmogelijk.... en
hoe wil je nu dat rondom zoo een familie zich kennissen groeperen.
12

b 78.) Een ding stelt me gerust: mama heeft geen geld en ik heb met bankier
13
Doffers gesproken, voor ik ging, en verzocht, als mama er om kwam, iets te zeggen
14
haar wijs te maken, dat het niet ging, dat er geen geld was.
- Maar ze neemt op.... dat nam ze vroeger ook.
15
- Doffers zei me, dat hij mij er in helpen zou, dat hij mama niets zoû geven.
16

b 91.) zij had de trekken van mama Ottilie, hoewel niet haar oogen, wel haar fijn
profiel en teedere kin.
- Wat een mooie vrouw!
1
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spook: b.
76 : 20-29.
o: de deur uit. de deur: d.
79 : 30-32.
o: zich te. zich: d.
81 : 4. Van hier af is Roelofsz de vriend uit Indië, zonder verbeteringen.
93 : 16-20.
102 : 10-13.
o: veel van. van: d.
o: en hij. en: d.
111 : 9-14.
111 : 32-112 : 3.
o: met den bankier gesproken. den: d. Doffers: b.
o: en haar. en: d.
o. d: De bankier. Doffers: b.
130 : 5-13.
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17

b 91-92.) Een-en-veertig leek Ottilie niet meer dan dertig, en haar figuur in een
witte laken gladde japon behield in de niet te overdreven lijn

17

130 : 16-20.
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1

b 92.) bleef zij niettegenstaande haar bijna te groote schoonheid, tegelijk bevallige
2
als fatsoenlijke vrouw. Haar moeders zelfde gemakkelijke hoogheid was in haar
houding en haar gebaar, en nooit zou men haar voor een cocotte hebben aangezien
in een stad, waar de vrouwelijke types samensmelten. Hoewel zij zeker niet jong
3
meer was , straalde een rustige jeugd uit haar wezen, en de glimlach was die van
tante Therèse, toen deze was jong geweest. Haar groote grauwe oogen, die van
Pauws - zagen uit rustig en zeker. In haar gebaar was niets overtolligs.
- Elly, dat is nu mijn zuster!
4

b 92.) - Je bent gegaan aan het conservatoire te Luik?
- Ja.
- Zing je nog dikwijls? vroeg Lot.
5
- Ja. Onlangs, te Parijs.
6

b 95.) - Ja, en ik wist niet, ik heb nooit geweten. En nu, .... Lot, nu weét ik eerst.
7

b 95.) - Ja Elly, nu weet ik, dat ik nu ik Aldo liefheb.... nooit meer van iemand anders
zal houden.
8

b 96.) En als ik morgen oud ben, een oude vrouw....
- Dan zal je lijden, Ottilie, zei Lot.
9
b 97.) - God, god, wat een mooie vrouw, zei Lot. Ze is lang niet jong meer, maar
wat een mooie vrouw.
10
Elly was op het balkon gegaan .
11

b 98.) - Ja, dat weet ik voor mij.... zooals Ottilie dat wist voor zichzelve. En jij ....
- Ik geloof ook wel, dat ik het weet....
12

b 99.) Aldo Adria plukte de mooiste voor Elly.
13

c) Tweede Deel / Van Oude Menschen / Oorspronkelijke Copie.
14
d 1.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

130 : 25-28.
o. d: fierheid. zelfde gemakkelijke hoogheid: b.
o. d: in eene zelfde kleerenweelde. Hoewel tot en met was: b.
131 : 1-4. Van hier af is Ottilie een zangeres.
Ja.: b.
134 : 16-17.
134 : 21-22.
135 : 9-11.
173 : 12-16.
o. d: keek uit het raam. was op het balcon gegaan: b.
136 : 33-137 : 3.
139 : 3.
g: links boven d: Lot klein kind v z moeder / ???? / Ottilie Angstmotief. rechts boven: 17 - 19
/ water / gesloten / 24 - 26 / 3-5 Nov.
g: midden boven: Behooren
Van hier af wordt Stefanie wel met haar ‘vogeltjes’ vergeleken.
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1

d 3.)

2

d 27.)

3

d 34.)

4

d 53.)

5

6

7

8

d 53b.) Dien avond kwam zij met Steyn mede en dokter Thielens kwam ook om
aanwezig te zijn bij het kisten.
9

d 55.)

1
2

3
4

5
6
7
8
9

verso: Enkele aantekeningen, merendeels doorgestreept, voor een hoofdstuk ‘XI’, dat niet
nader te identificeren is.
verso: Vijfde tafereel. / Het Wereldsche Vizioen. /
Over de Hel huivert de nacht, rossig tusschen de in de helhemel als zwevende alpenkruinen;
over de stad van Dis huivert de rossige nacht en siddert van steenenden winden, die waaien
boven de alpen en dan worden hoozende binnengezoogen door (?) kracht van den helschen
afgrond. Over de Hel huivert de waaiende rossige nacht, en (????) is de Zonde-stad in de
zonde-nacht: op hare pleinen branden de statige offers aan (Istar?), en krioelt de orgie rondom
de paleistempels van zijn kinderen. Rondom de stad blaken de (?) van vuur als (?), die liggen
kalm, tot zij opvlammen gauw en rondom drijven demonen de zielen en stortten ze in de
vlammen, die louteren en het zonde-verlangen in branden, voor véle levens!
Ongetwijfeld is dit een fragment van ‘Imperia’, dat nooit voleindigd werd. C.f. Louis Couperus,
Proza III, Amsterdam z.j., p. 219-320.
Van hier af is het aandeel van de dokter in het verhaal verwerkt.
Deze bladzijde is voor de helft beschreven. De tweede regel van pag. d 53b sluit erop aan.
De eerste regel van die pagina luidt: heen en weêr. Dit zijn juist de laatste woorden van pag.
d 49, d.i. het slot van hoofdstuk VI, deel twee. Uit de tekstbeschrijving in de hieronder volgende
noten blijkt, dat oorspronkelijk de op pag. d 53b vertelde scène onmiddellijk, dus zonder een
nieuw hoofdstuk, bij pag. d 49 aansloot. Pag. d 50 tot en met 53 (204 : 1-208 : 7) zijn dus
later toegevoegd, waarvoor het begin van d 53b iets gewijzigd moest worden.
208 : 8-9. rechts boven: 50: d.
o. d: hield tante Adele zich goed;. kwam zij met: b.
mede: b.
o. d: waren gekomen. kwam ook: b.

g:

Oude dokter

Lili kindertjes

dood

Tante Th.

Ottilie

Pauws

Steyn weg

Elly R. Kruis
Lot ziek
Ottilie met Hugh
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11

d 56.) - Ja tante, dat weet ik.... Neen, tante, heusch, daàr ben ik niet over
ontstemd. Ik ben alleen moê, heel moê....
- Kind, zei tante Adèle.

10
11

212 : 33-213 : 1.
o. d: Neen. Ja: b.
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1

d 58.)
2
d 78.) Nu look zij op, tante Adèle, blij omdat Elly vroolijker was, helderder keek,
en weèr sprak met haar vlugge beweeglijkheid. Dien middag gingen zij samen, Lot
en Elly, naar grootmama. Na den avond, dat mama Ottilie
3

d 79.)

4

d 88.) - Ben je wakker, Lot?
- Ja moesje; ik neb geslapen.... Ik voel me goed....
- O Lot, je was gisteren zoo erg. Toen heb je geijld en toen heb je geroepen....
om je vader.... En om Elly.... Ik wist niet wat te doen, en eindelijk....
- Nu wat eindelijk?
5
Neen niets!.... Wat hoest je nog akelig, Lot.
6

d 91-92.) Hij was in dit huis nooit geweest. Hij had mama Ottilie sedert jaren en
7
jaren niet gezien. Hij had haar nu even gezien, in de gang, misschien bij toeval, zij
8
had geen tijd gehad, zich achter een deur te verbergen , zoo brusk was hij binnen
9
gekomen, en hij had haar toege(....)
- Is mijn jongen dood?
- Neen, had zij geantwoord, ik zal hem waarschuwen, dat je er bent.... Maar hij
10
11
was haar voorbij gestormd: op de gang had de meid hem de kamer gewezen.
1

2
3

Op de rechter zijde is dwars door de tekst heen geschreven:
Elly lag in bed bitter te snikken: beneden zei mama Ottilie tegen Lot:
- Zie je Lot.... ik heb niet kunnen verhinderen, dat Hugh mee naar hier is gekomen. Hij is heel
lief voor me geweest.
Op deze pagina eindigt hoofdstuk VIII.
239 : 28-31.
g: rechts onder:

Steyn weg
Elly weg
Mev. dood
Therese en Harold en Daan en Anton (?)
Ina vraagt Therese
Lot ziek Hugh
Pauws, Ottilie
Ot. weg met H.
Lot en St.
4
5

6

7
8
9
10
11

251 : 25-252 : 5.
o. vanaf O Lot, je was gisteren zoo erg d:
Gaat u niet uit, van middag.
- Neen Lot, het regent zoo.... Ook zoû tante Therese vandaag komen, heeft ze gezegd. Ik
blijf om tante.... Lieve jongen, ben je heusch wat beter?
- Ja, ik heb ten minste geen koorts meer.
- Maar je hoest.... akelig, Lot.
Het gesprek tussen Pauws en Lot vertoont allerlei kleine wijzigingen en afwijkingen. Daarvan
is alleen van belang:
255 : 34-256 : 5.
o: maar zij. maar: d.
achter een deur: b.
(....): ol.
o. d: naar boven. haar voorbij: b.
o. d: een. had: b.
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1

O, hij had haar stem gehoord: neen.... ik zal hem waarschuwen, dat je er bent....
En het had hem zoo ontroerd haar stem, haar stem van vroeger te hooren.... Even
had hij haar gezien, oud geworden, zeker; maar zij was toch de zelfde gebleven,
2
zij was Ottilie; zij was zijn vrouw geweest; o , wat was zij lief en mooi geweest, toen
hij haar trouwde
3

d 97.) had hij behoefte, na wat hij gehoord had, zich te bewegen, zich te schudden,
zich te schudden uit de warreling dier hem vreemde ideeen en opvattingen.... Hij
4
ging de trap af om de deur uit te gaan....
5

6

d 98.) Hij ging de deur uit, trok (....) toen op straat. Hij zou Lot uit het hotel schrijven,
7
dat hij niet meer terug kwam in het huis van zijn moeder, nu hij beterende was, en
8
dat hij hem wachten zoû in Brussel , om samen te gaan naar het Zuiden.
9
10
Toen hij op straat de kille regen weer instapte, voelde hij, koud nu, een
smartelijke smartelijke weemoed, voelde hij, dat hij haar, die vrouw, die was als een
11
kind, een jong kind van liefde en (....) , altijd, altijd nog liefhad, ook al was alles
geweest een schuld zoo heel lang voorbij gegaan, en hij voelde, dat al had Lot
anders lief, hij dít met zijn vader wel eens had: dat hij liefhad maar eens.... en dat
12
hij moest lijden, omdat hij Elly missen zou.... voor hoè lang?
13

d 103.) Nice. Sept - Dec. IV .

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13

O, hij: t.
o: hij had o. hij had: d.
262 : 34-263 : 2.
Hierop sluit aan, d. (zie facs. II):
- Therèse met Ottilie kwam in de gang.... Therèse (d.) Ottilie, echter toen ze Pauws zag, trok
zich dadelijk terug.
- Therèse! riep Pauws. Moeten we elkaar hier ontmoeten.
Zij gaven elkaâr de hand; zij hadden in jaren elkaâr niet gezien, zuster en zwager.
- Hoe is Lot? zei Therèse.
Deze scène wordt op pag. d 98 verso voortgezet:
- Goed, beter, hij slaapt.
- Heb.... je.... Ottilie gezien.
- Even.... Ik (ol.) je zeggen.... Zeg aan Lot, als hij wakker wordt, dat ik gegaan ben naar een
hotel.... dat ik morgen weg ga naar Brussel.... nu ik (ol.) hij beter geworden is.... en dat ik hem
daar wacht. Zeg hem, dat ik hem schrijven zal. Ik kan hier niet meer terugkomen, in het huis
van Ottilie.
- Wil je haar niet spreken.
- Nee.... ik heb haar èven gezien. Ik heb woorden met haar gewisseld.... Ik kan niet, ik kàn
niet meer. Nu.... nu.... woorden te spreken. Het is alles voorbij; het is alles, alles voorbij....
De deur van de salon stond open, en werktuigelijk ging zijn blik daar heen, want hij raadde
de schaduw van Ottilie.
- Ja, zei Therèse; het is alles, alles voorbij....
263 : 21-28.
ol.
o. d: woû. kwam: b.
in Brussel: b.
o: En toen. En: d.
o: een koud. een: d.
ol.
Vanaf Toen hij op straat: t.
Ondertekend.
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Bespreking van het handschrift de voorgeschiedenis
De data in de ondertekening bewijzen, dat Couperus zijn verhaal in hoog tempo
heeft geschreven. Dat er vergissingen zijn binnengeslopen in de tijdsverhoudingen
1
van het verhaal , is dan ook niet verwonderlijk. Veel opmerkelijker is, dat er niet
méér vergissingen zijn gemaakt.
Voordat een letter op papier is gezet, is de gehele compositie tot in details
doorgedacht. In de correspondentie van Couperus met zijn uitgever Veen komt Van
Oude Mensen voor het eerst ter sprake in een brief uit Nice, van 6 november 1902:
‘Mijn grootere roman voor het volgende jaar zal zijn Oude Menschen.
Maar tot nog toe is dat alles in embryonale staat.’
De titel staat dan dus al min of meer vast. Ook de compositie? In ieder geval zwijgt
Couperus een half jaar over zijn plan. Hij schrijft intussen De Zonen der Zon en
Jahve en vat het plan op Antieke Sproken te gaan schrijven, waarvan hij noemt
Dionysos, Afrodite en Herakles (Brief van 10 januari 1903), terwijl hij reeds bezig is
aan een, ‘sonnetten-romannetje’, Endymion. Dionysos is 28 juli 1903 klaar. Onderwijl
heeft het verhaal van de Oude mensen hem niet losgelaten:
‘Ik ga op de Lido rustig werken aan Dionyzos. Oude Menschen....
misschien later!’ (Briefkaart, zonder datum. Afgestempeld: 1 juni 1903)
De plannen zijn een jaar later wat meer omlijnd. Hij spreekt dan van:
‘mijn nieuwe roman (heusch een roman) die ik mij voorstel deze zomer
te schrijven....’ (Den Haag. 16 mei 1904)
Het werd voor de uitgever inderdaad tijd, dat er weer eens een roman kwam. God
en Goden, dat De Zonen der Zon en Jahve bevat, was een fiasco geworden. Er
werden nieuwe regelingen gemaakt. In een ongedateerde brief uit Den Haag heet
het:
‘Wat de nieuwe roman betreft, goed, daarvoor een nieuw contract. Grootte
zal zijn volgens type groote roman, ± 400 bladzijden druk.’
Ook de omvang zweeft Couperus dus al voor de geest. Er staat dan nog geen letter
op papier. Het gehele verhaal is eerst uitgedacht en tot in details overwogen. Op 5
september 1904 schrijft hij aan Veen:

1

Zie p. 123, 125 en 137-138 van deze studie.
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‘En nu ga ik je eens over de plannen onderhouden. Van den zomer heb
ik niet gewerkt, maar nu ga ik goed aan de gang: de roman zal heeten
(met dubbelen titel):
Van Oude Menschen;
De Dingen, die Voorbij zijn.
In het genre van Kleine Zielen. Ik heb het idee ervan al lang in mijn hoofd
en van den zomer bepeinsd: nu is het maar te schrijven. Ik denk, dat er
dit jaar wel het grootste gedeelte van geschreven zal worden, zoo niet
voltooid. Dan eerst in Groot-Nederland. - Dan denk ik, volgend jaar,
Imperia af te maken, ik denk grootte ± Psyche, maar moeilijk te zeggen:
poëzie en proza te zamen; het zal misschien nog wel een lijvig boek
worden. Ook maak ik Endymion af; nu, dat wordt een bundeltje van ± 100
sonnetten: een grapje er tusschen door. Mijn grote idee voor het volgende
jaar is Heliogabalus (ik ben erg verdiept in Romeinsche Historie.); en
deze roman wil ik niet in Groot-Nederland zetten, want wij moeten een
beetje rekening houden met onze “fatsoenlijke” lezers. Je krijgt dus de
primeur: ik zal het niet te erg maken en denken aan mijn Hollandsch
publiek: ook zou ik de roman wel tegelijk met de Hollandsche uitgave, in
een Fransche vertaling willen geven. Daar zal ik van den winter iemand
over spreken: de vertaalster van Meriskowsky's La mort des Dieux. Dat
zijn nu de plannen.... (....) over Heliogabalus spreken wij dan nog later:
ik begin er mee als de Oude Menschen klaar zijn.’
Deze brief geeft een goed beeld van de enorme werkkracht van Couperus, vooral
als men bedenkt, dat hij aan De Berg van Licht reeds in november begon te schrijven.
Van Oude Mensen kreeg hij in december klaar, niet alleen in klad, maar ook de
uiteindelijke versie. 4 januari schrijft hij uit Nice:
‘De “Oude Menschen” zijn deze maand begonnen; zij zullen denkelijk 4
à 5 nummers beslaan.’
Dit betreft de publikatie in Groot-Nederland. Het verhaal verschilt dan in niets met
de bij Veen verschenen roman. In december 1904 heeft hij dus bij het overschrijven
van de oorspronkelijke copie Van Oude Mensen zijn definitieve vorm gegeven.

Het handschrift
De veranderingen die de tekst in de loop van de maanden waarin het verhaal werd
geschreven heeft ondergaan, zijn van verschillende aard. Ten eerste zijn er natuurlijk
de verschillen met de uiteindelijke tekst: bij het klaarmaken van het
drukkershandschrift werden allerlei formuleringen en soms ook de opzet aanzienlijk
gewijzigd. Vervolgens zijn in de oorspronkelijke copie zelf allerlei verbeteringen
aangebracht. Deze kunnen worden onderscheiden in op zichzelf staande verbete-
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ringen, en in die welke samenhangen met de wijziging in de opzet van het verhaal
onder het schrijven van de oorspronkelijke copie.
De op zichzelf staande verbeteringen zijn van niet veel belang. Direct wanneer
een woord geschreven is, wordt een betere formulering gevonden. Een voorbeeld
geeft pag. d 97, het begin van de aldaar later doorgestreepte scène. ‘Maar de deur
ging open en’ werd geschrapt, zodat de zin zou beginnen met ‘Therèse kwam met
Ottilie in de gang’. Toen werd ‘Kwam’ nog geschrapt, en wel zodra de zin tot dit
woord geschreven was. Aldus ontstond: ‘Therèse met Ottilie kwam in de gang’. (Zie
facs. II) We zien Couperus hier bezig aan zijn zo welbekend geworden stijl.
Overbodige woorden worden weggelaten: ‘de deur ging open’ is een overbodige
passage. De woordvolgorde wordt gewijzigd: de plaatsing van ‘kwam’, of misschien
beter nog van ‘met Ottilie’, wordt herzien en inversie ontstaat.
Interessanter zijn de wijzigingen in de opzet van het verhaal, die onder het
schrijven zijn aangebracht. Zo zien we, dat Roelofsz in het begin van de
oorspronkelijke copie nog niets met de moord heeft uit te staan, hij is alleen oma
Ottilies huisdokter in Den Haag. Vanaf pag. b 53, d.i. pag. 81 van deel VI van het
Verzameld Werk, verandert echter langzamerhand de intrigue en wordt Roelofsz
de huisdokter in Indië, die van de gehele geschiedenis op de hoogte is.
Van groot belang ook zijn de verschillen met de uiteindelijke tekst, die op de opzet
van het verhaal betrekking hebben. Zo is bijv. het begin van het verhaal diepgaand
gewijzigd.
In de hier volgende bespreking van de oorspronkelijke copie komt niet iedere
wijziging ter sprake. Het behoeft immers geen commentaar, dat b.v. op pag. b 33
de figuur van Stefanie nog maar weinig uitgewerkt is en dat de vergelijking met haar
vogeltjes pas in de definitieve tekst is opgenomen.
Het begin van Van Oude Mensen heeft een reeks van veranderingen ondergaan.
Aanvankelijk is mama Ottilie minder opvliegend, minder haatdragend tegenover
Steyn, minder jaloers vooral; dat zij zoveel weg heeft van een kind, wordt minder
beklemtoond; zij is dan nog iemand die gezelligheid om zich heen verspreidt, in
tegenstelling tot de mama Ottilie uit de uiteindelijke tekst. De aantekening op het
schutblad: ‘jalouzie Ottilie St.’ wijst erop, dat Couperus hierin op een gegeven
moment verandering wilde aanbrengen. De vele tussengevoegde zinsneden, die
op de jalouzie betrekking hebben, moeten halverwege het werk zijn aangebracht.
De eerste scènes waren toen al voltooid. Zo ontstond de tweede versie van het
begin: Ottilie wordt iets feller, jaloerser: de ‘doorn die zich (diep) stak in 't vleesch’.
Haatdragend
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is ze dan nog niet; de parallellie tussen de haat van haar moeder jegens Dercksz,
die vermoordt wordt, en de haat van haarzelf jegens Steyn, die zij wel zou willen
1
vermoorden, is nog niet aangebracht . De gezelligheid van de kamer blijft nog
gehandhaafd. Wel wordt haar egoistische levenshouding geaccentueerd: zij wil Lot
niet verliezen aan Elly. Over het geheel genomen is Ottilie in de tweede versie van
de oorspronkelijke copie dus iets scherper getekend, maar zij is nog niet de felle,
egoïstische figuur van de uiteindelijke tekst. Zij is nog een personage dat op zichzelf
2
staat, dat niet ‘afgestemd’ is op de geschiedenis van haar moeder . Dit blijkt vooral
in hoofdstuk II. In de copie zegt Takma tegen Elly, dat zij zijn erfgename is, zonder
3
te zinspelen op mama Ottilie , en zijn stem verraadt zijn gevoelens voor mama Ottilie
4
nog niet .
Pas bij het overschrijven van de tekst worden al die toetsen aangebracht, die
Ottilies verhaalmotief in overeenstemming doen zijn met de andere twee, vooral
met het derde. Hiertoe is o.m. vóór het oorspronkelijke begin een scène aan het
verhaal toegevoegd: Ottilie is woedend over het feit dat Steyn gaat wandelen met
5
Jack . Aldus heeft het begin een belangrijke wijziging ondergaan. De uiteindelijke
tekst vangt aan, zoals wij in onze analyse hebben aangetoond, met het eerste
verhaalmotief, de huwelijksperikelen van mama Ottilie. Lot, de centrale figuur van
het verhaal, is dan bij haar, bij hem klaagt zij over haar man. De oorspronkelijke
copie echter begint met Lot, met zijn problemen ten aanzien van het huwelijk. De
eerste zin van de copie komt overeen met 8 : 17 uit de tekst. Dit nu is juist het punt,
6
waar we het tweede verhaalmotief, de lijn van Lot en Elly, lieten beginnen! De
compositie heeft dus bij het overschrijven wel een grondige verandering ondergaan.
Oorspronkelijk begon het verhaal met het tweede verhaalmotief, met de centrale
figuur van het verhaal, Lot, waardoor het perspectief zich scherper aftekende. Nu
begint het verhaal als van terzijde, met Ottilie; de perspectiefwerking is in zoverre
gehandhaafd, dat ook nu Lot van het begin af aanwezig is. Doordat de persoon van
Ottilie scherper werd

1
2
3
4
5
6

Zie 11 : 22-24; 11 : 35-12 : 1; 12 : 26-27; 14 : 1; 76 : 24-25.
Oma Ottilie is in de oorspronkelijke copie evenmin erg driftig van karakter. De tekst spreekt
van de ‘strenge, driftige moeder’ (43 : 10), de copie heeft daar alleen ‘strenge moeder’.
30 : 31.
31 : 17.
7 : 1-8 : 17.
Zie p. 25 van deze studie. Ik moge hieraan toevoegen, dat toen het tweede hoofdstuk van
deze studie geschreven werd, het handschrift nog niet was ontdekt.
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getekend en haar geschiedenis werd afgestemd op de rest van het verhaal, kon
deze verandering worden aangebracht zonder dat het begin aan belang inboette.
Kleine verbeteringen van andere aard zijn de toevoegingen in Lots indirecte
1
monologue intérieur . Deze begint nu met het woordje ‘Ja’, in plaats van met ‘zij
2
moest wel heel mooi zijn geweest’ , en de, aanspreekvorm ‘mama’ is gebruikt in
3
plaats van het pronomen ‘haar’ . Het karakter van de monologue intérieur komt
hierdoor meer tot zijn recht, hetgeen een versterking van het opeenvolgend verband
betekent.
Het samenzijn van Lot en Elly in de duinen, in hoofdstuk VI, eindigt in de tekst
anders dan in de oorspronkelijke copie. Over Lots houding tegenover zijn zuster,
Ottilie jr., wordt hieronder nog gesproken. Hier interesseert ons meer, dat de
ruimtewerking in de tekst zoveel intensiever is dan in de oorspronkelijke copie. ‘De
wolken, als een groote vloot met bollende zeilen’ illustreren in de copie alleen maar
Lots fantasie. Diens opmerking is bovendien niet eens erg origineel. In de tekst is
dit alles zodanig uitgewerkt, dat de ruimte het karakter van doorleefde ruimte krijgt:
de onzekerheid van Lot en Elly's toekomst wordt uitgebeeld, enigszins ontstaat hier
al de noodlotsruimte. Met andere woorden, het grondmotief komt in de uiteindelijke
tekst meer tot zijn recht.
Op velerlei wijzen is bij het overschrijven de werking van het grondmotief vergroot.
Dat Takma nu en dan stemmen hoort, d.w.z. dat zijn verleden hem als een
4
noodlottige dreiging voor ogen staat , vinden we niet in de oorspronkelijke copie
5
terug, evenmin, zoals we zagen, dat Ottilie eigenlijk Takma's dochter is . Volgens
de tekst heeft oma Ottilie ‘als in suggestie van buiten-af, móeten spreken’ over
6
vroegere dingen ; de copie heeft de aangehaalde woorden niet. De eerste keer dat
7
‘het Ding’ genoemd wordt, staat het in de copie niet met een hoofdletter ; later is dit
8
wel het geval . Ook in dit opzicht verandert de auteur dus van mening onder het
schrijven. Hier en daar is in de uiteindelijke versie het voorbijgaan der dingen
9
geaccentueerd; ‘alles was voorbijgegaan’ en ‘Voorbij gegaan waren de jaren, de
10
lieve lachende liefdejaren, vól liefkozing; voorbij gegaan was het álles!’ staat niet
in de copie. Ook fijnere toetsen werken tot versterking van het grondmotief in de
eindtekst bij, zoals de toevoeging van ‘misschien’ in 134 : 16 en 134 : 21. Het
duidelijkst blijkt de bezinning op het belang van het
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11 : 5- 12 : 4.
11 : 5.
11 : 16.
27 : 22-25; 29 : 10; 29 : 21; 31 : 9, 12, 33.
30 : 17, 31.
45 : 27.
b 43.
b 63.
19 : 3.
19 : 14-16.
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grondmotief uit de verbetering die in de titel is aangebracht; ‘De Dingen die Voorbij
zijn’ wordt al in de copie veranderd in: ‘De Dingen die Voorbij gaan’, wel een bewijs
dat vooral het verstrijken van de tijd het grondmotief uitmaakt.
Verscheidene personen uit het verhaal hebben in de uiteindelijke tekst aan diepte
gewonnen. Elly voelt in de oorspronkelijke copie aanvankelijk slechts een ‘innige,
1
moederlijke zachtheid’ voor Lot ; van een streven hem op te wekken tot grootser
werk is dan nog geen sprake. In hoofdstuk XIV van deel één komen copie en tekst
in dit opzicht wel overeen, ook Elly is dus onder het schrijven ‘gegroeid’.
Ook de figuur van Harold is onder het schrijven veranderd. Volgens de tekst lijdt
2
hij zichtbaar onder een onbegrepen pijn en houdt hij zich bij de familiegesprekken
3
enigszins afzijdig ; in de copie is van dit alles op die plaatsen niets te vinden, hij
converseert gewoon mee. Bij zijn later optreden, in deel twee, geeft ook de copie
zijn lijden weer. We hebben reeds gezien, dat het in het verhaal een symbolische
waarde heeft.
4
Het visioen van Harold is in de copie in het praeteritum geschreven, de tekst
heeft het praesens historicum. Blijkbaar heeft Couperus bewust het gevaar
onderkend, dat het gezichtspunt van Harold met het praeteritum niet gehandhaafd
5
kon worden .
6
Anton is in de copie aanvankelijk niet zo zinnelijk als in de uiteindelijke tekst . Het
abstracte motief van de zinnelijkheid werd in het vervolg van de oorspronkelijke
copie wèl uitgewerkt.
Daan is de enige die in de tekst minder trekken heeft meegekregen. Volgens de
7
copie heeft ook hij, evenals Anton, vroeger ‘een vieze historie’ gehad . Misschien
vond Couperus deze herhaling van thema lelijk en heeft hij het daarom in de
uiteindelijke versie weggelaten. In ieder geval is Daan daardoor een persoon
geworden, die uitsluitend van belang is voor de ontwikkeling van het derde
verhaalmotief, en die aan de werking der abstracte motieven geen deel heeft. Hij
is dan ook in hoger mate een bijfiguur dan aanvankelijk waarschijnlijk de bedoeling
was. Dit is des te waarschijnlijker, omdat volgens de aan
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b 39.
63 : 1-6; 65 : 8-10, 20.
64-66.
68-72.
De scène op pag. 73 van de tekst, waar Ina haar vader komt storen, en die ten onrechte ook
in het praesens is geschreven, staat in de copie eveneens in het praeteritum en is daar veel
korter (b 47). Kennelijk heeft Couperus - zoals we reeds vermoedden - bij het overschrijven
veel nadruk willen geven, o.a. door de scène - zoals nu blijkt - uit te breiden.
b 27, d.i. 42 : 7; b 28, d.i. 44 : 3-6.
d 34. Deze passage heb ik niet overgenomen.
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tekening rechts onder op pag. d 79 er nog een scène tussen Daan, Therèse en
Harold had moeten volgen, of althans Daan nog eenmaal in het verhaal had moeten
optreden na de dood van oma Ottilie, een optreden dat tevens zijn verdwijnen uit
het verhaal had moeten betekenen. Deze scène is echter niet geschreven, ook niet
in de copie.
De kracht van de nawerking van de moord is verhoogd door de toevoeging van
de scène, waarin Adèle aan Steyn meedeelt, hoe zij op de hoogte is geraakt van
de moordgeschiedenis. In de copie ontbreekt deze scène.
Dat de leidmotieven bewust zijn toegepast, behoeft geen verwondering te wekken.
We zien in de oorspronkelijke copie Couperus hiermee a.h.w. aan de arbeid, doordat
1
bijv. aanvankelijk noch van de poes , noch van het stoken van de benedenvoorkamer
en het ronddienen van de pruimpjes op brandewijn sprake is. In de copie verschijnen
2
deze leidmotieven pas in hoofdstuk V van het tweede deel resp. in hoofdstuk X van
3
deel één . Ook worden de overgordijnen bij oma Ottilie pas in tweede instantie rood
genoemd; aanvankelijk hebben ze een groene kleur (b 21).
Hetzelfde kan opgemerkt worden over de voorbereidingen. De copie mist mama
Ottilies opmerking in het eerste hoofdstuk, dat zij van al haar kinderen in het bijzonder
4
naar Hugh verlangt . Adèles neiging tot opruimen is in hoofdstuk II van de copie
5
lang zo sterk niet geaccentueerd als in de tekst . De scheiding tussen Lot en Elly
6
wordt in de copie niet zo subtiel voorbereid als in de tekst .
Aan de beperking van de speelruimte tot de familiekring is bij het overschrijven
7
veel zorg besteed. Dat Lot bijna geen vrienden heeft en nooit naar De Witte gaat ,
8
dat andere mensen zich alleen vroeger met de familie bemoeiden , dat er een isolatie
9
heerst om de Derckszen , komt niet in de copie voor. Bovendien heeft de copie wèl,
dat Elly en Lot van plan zijn enige kennissen op te zoeken, hetgeen in de uiteindelijke
10
tekst is weggelaten . Eveneens mist de tekst de naam van de bankier, die op
verzoek van Lot aan diens moeder geen geld meer zal geven; de copie noemt hem
11
Doffers . Inderdaad wordt door het schrappen van die naam de bepaling van de
speelruimte enigszins verscherpt.
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b 20, d.i. 33 : 17-18; b 27, d.i. 42 : 22.
d 27, d.i. 177 : 6.
b 66, d.i. 97 : 22-25.
b 5, d.i. 14 : 8.
b 16, d.i. 28 : 11.
b 98 , d.i. 136 : 35-137 : 2.
12 : 32.
13 : 12.
62 : 26-27.
b 16, d.i. 27 : 26-27.
b 78.
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De uitbreiding van de speelruimte door het optreden van zovele generaties zien we
a.h.w. gebeuren, doordat de zoons van Ina, Gus en Pol, aan de familie worden
1
toegevoegd . Zoals we reeds zagen, gaat van de confrontatie tussen
over-over-grootmoeder en de baby's van Lili een sterke werking uit: daardoor wordt
de enorme tijdsafstand tussen de generaties bijna zichtbaar. Couperus nu hechtte
veel waarde aan deze scène, blijkens zijn aantekening bovenaan pag. d 55: ‘Lili
kindertjes’, ongetwijfeld om niet te vergeten, dat deze scène nog geschreven moest
worden.
De figuren waaraan het meest is veranderd, zijn Roelofsz, Ottilie jr., Pauws en
Therèse. Roelofsz is in de copie aanvankelijk niet meer dan de huisdokter van de
familie in Den Haag. Met Indië heeft hij dan niets te maken, laat staan met de
2
moordgeschiedenis. Dr. Thielens wordt natuurlijk niet genoemd . Deze verschijnt
3
pas, als Roelofsz van huisdokter huisvriend is geworden . Het slot van hoofdstuk
IV is dan ook totaal gewijzigd. Oorspronkelijk vertelde de scène van een
afscheidnemende familiedokter, die zijn klantjes dóór heeft; de uiteindelijke tekst
laat een oude huisvriend zien in een scène, die door middel van leidmotieven de
persoon van de dokter nauw met het leven der hoofdpersonen verbindt. Toen
Couperus op pag. b 46 was gekomen, het einde van Harolds visioen, kwam hij
waarschijnlijk pas op het idee Roelofsz bij de moordgeschiedenis te betrekken: de
naam is hier tenminste in de copie tussengevoegd. De dokter is dan echter alleen
nog maar iemand die uit vriendschap een valse verklaring aflegt; van zijn eis dat
Ottilie hem een nacht ter wille zal zijn, blijkt nog niets. Dat dit de plaats is waar
Couperus de opzet van het verhaal veranderde, blijkt wel uit het feit dat enige
bladzijden verder, op pag. 81 : 4, Roelofsz direct al als Ottilies dokter in Indië wordt
genoemd, dus zonder verbetering in de oorspronkelijke copie. In het vervolg komt
de opzet van de copie met die van de tekst overeen, er zijn slechts hier en daar nog
verschillen in de formulering.
Misschien mogen we de veronderstelling wagen, dat de figuur van Roelofsz anders
behandeld zou zijn, wanneer hij van het begin af aan als oude vriend van oma Ottilie
zou zijn opgevat. Er zijn, geloof ik, vooral twee mogelijkheden. Roelofsz zou dan in
gelijke mate als Takma, of zelfs als oma Ottilie, ook een ‘ruimtelijk’ personage zijn
4
geworden ; ofwel hij zou, bijv. in een indirecte monologue intérieur, het perspectief
5
op beide oudjes verscherpt hebben . Voor dit laatste zou hij de aan-
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27 : 24.
29 : 18; 38 : 16-19, 33; 48 : 1-4.
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gewezen persoon zijn geweest. Het is niet onmogelijk, dat Couperus' oorspronkelijke
bedoeling te zeer beslag legde op zijn geest, nadat hij de opzet van zijn verhaal
had gewijzigd, dan dat hij de mogelijkheden die de nieuwe Roelofsz bood geheel
heeft kunnen uitbuiten.
Ottilie jr. en Pauws zijn ieder de hoofdpersoon van een compositiemotief. Beide
motieven zijn oorspronkelijk veel ruimer opgezet. In het begin van de copie komt
Ottilie jr. uitgebreider ter sprake, als wilde zich hier een geheel nieuw verhaal-motief
ontwikkelen. Zij is dan nog geen artiste, alleen iemand die ‘in zonde leeft’. Nog op
pag. b 92 wordt zij een ‘cocotte’ genoemd. Pas onmiddellijk daarna, op dezelfde
copiebladzijde, blijkt dat zij zangeres is en concerten geeft. De houding van Lot
tegenover haar is hier ook anders dan in de tekst. Hij heeft bepaald niet veel op met
1
zijn zuster, hij acht haar voor de familie verloren , hij is een beetje bang voor haar
2
3
invloed op Elly , maar hij is toch wel nieuwsgierig naar haar , die hij zelfs ‘tè intelligent’
4
meent . Wilde Couperus alleen maar haar werkelijke beroep van zangeres lange
tijd verzwijgen en door haar in de gedachten van anderen zo zwart af te tekenen
de onthulling van haar ware aard en betekenis des te verrassender doen zijn? Of
is hij ook ten opzichte van haar onder het schrijven van mening veranderd? Hoe dit
ook zij, het verschil tussen de copie en de tekst is aanzienlijk. In de copie lijkt de lijn
van haar geschiedenis aanvankelijk een apart verhaalmotief te gaan vormen en is
de functie van Ottilie jr. in het verloop van het verhaal dientengevolge onduidelijk:
zij treedt te weinig op om een verhaalmotief te kunnen vormen en te veel voor een
compositiemotief. Hierin nu is in de uiteindelijke tekst verandering gebracht. Zij komt
in de eerste helft van deel één wat minder ter sprake en van het begin af aan is haar
beroep bekend. Daardoor is de functie van Ottilie jr. inderdaad niet meer dan die
van een compositiemotief: zij verleent reliëf aan de andere figuren en wel zo, dat
de zin van het verhaal, uitgedrukt in het grondmotief, sterker blijkt.
Ook de figuur van Pauws is in de copie meer uitgewerkt, en wel bij zijn tweede
(laatste) optreden, aan het eind van deel twee. Bij zijn bezoek aan zijn zieke zoon
ontmoet hij nl. zijn gewezen vrouw, al is het maar even, een ontmoeting die hem
5
erg van zijn stuk brengt . In de tekst hoort hij alleen haar stem achter een gesloten
deur. Een tweede verschil vormt het slot van hetzelfde hoofdstuk. In de copie is de
parallellie met Lot veel sterker geaccentueerd dan in de tekst: beiden zijn door hun
6
vrouw verlaten, beiden kunnen maar eens liefhebben .
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De werking van het compositiemotief is in de uiteindelijke tekst dan ook veel zwakker,
misschien wel opdat voorkomen zou worden, dat aan het eind van het verhaal
Pauws te veel in het centrum zou komen te staan ten koste van Lot. Dat de
eerstgenoemde scène geschrapt is, kan dezelfde reden hebben, maar ook kan het
samenhangen met het wegvallen van nog een derde scène in dit hoofdstuk, nl. de
ontmoeting van Pauws en Therèse.
Hiermee kom ik aan een der belangrijkste gedeelten van het handschrift. Het is
reeds bij de analyse van de tekst gebleken, dat Therèse een opvallende figuur is.
Zij behoort tot de personages die zeer uitgewerkt zijn - zij beleeft zowel de ruimte
als de tijd - en toch komt zij maar weinig in het verhaal voor; andere figuren aan wie
evenveel aandacht is besteed, treden daarentegen juist dikwijls op. Waarom vormt
Therèse een uitzondering? Ik meen uit het handschrift te mogen opmaken, dat haar
aanvankelijk waarschijnlijk een even grote rol toebedeeld was als aan haar broers.
Wanneer in het eerste hoofdstuk mama Ottilie in gedachten haar gehele familie
1
nagaat, vermeldt de oorspronkelijke copie niet, dat Therèse in Parijs woont .
Misschien zag Couperus haar toen dus nog, met haar broers, in Den Haag, maar
zeker is dit natuurlijk niet. Op pag. b 34 woont ze in ieder geval wel in Parijs, maar
dan is zij de moeder van Ina. Dit laatste is door Couperus doorgestreept,
waarschijnlijk omdat hij verderop Ina de dochter van Harold laat zijn. Op zichzelf
zijn deze twee plaatsen van niet veel belang, maar in verband met hetgeen volgt is
het toch wel opmerkelijk, dat ten aanzien van Therèse klaarblijkelijk van het begin
af onzekerheid heeft bestaan.
In hoofdstuk XIII hebben de copie en de tekst beide het bezoek van Lot, Elly en
Theo aan het klooster bij Parijs, waarin Therèse haar intrek heeft genomen. De
eerstvolgende vermelding vinden we dan in de kantlijn van pag. d 55; het is een
aantekening van Couperus, waarin hij noteert welke scènes nog geschreven moeten
worden. Tussen ‘Lili kindertjes’ en ‘Pauws’ staat ‘Tante Th.’ Deze aantekening slaat
misschien op Therèses overkomst uit Parijs om aanwezig te zijn bij het sterven van
haar moeder. Dit wordt verteld tussen het bezoek van Lili aan oma Ottilie en de
overkomst van Pauws naar het ziekbed van zijn zoon. Het wordt echter niet in een
aparte scène verteld, maar in een dialoog tussen Anna en Lot vermeld. Alle andere
genoteerde gebeurtenissen echter slaan wel op aparte scènes. De aantekening
‘Tante Th.’ zou dus de enige zijn die een in het voorbijgaan vermelde ge-

1

b 4, d.i. 13 : 17.
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beurtenis zou betreffen. Dit is niet waarschijnlijk. De aantekening kan echter ook
slaan op een scène met Therèse, die Couperus misschien van plan was in te lassen.
In de glosse staan immers de nog te beschrijven scènes niet allemaal in de volgorde
van de uiteindelijke tekst. In het rijtje naast de reeds genoemde wordt herinnerd aan
de dood van Roelofsz, aan een scène van Ottilie en aan het vertrek van Steyn. Van
deze gebeurtenissen vallen de eerste en de laatste eveneens tussen het bezoek
van Lili en de overkomst van Pauws. De verbindingsstreep tussen ‘Ottilie’ en ‘Elly
R. Kruis. Lot ziek’ maakt duidelijk, dat mama Ottilie nog een scène met Lot is
voorbehouden, die in hetzelfde hoofdstuk als Pauws' overkomst wordt verteld. De
notitie ‘Tante Th.’ kan daarom evengoed slaan op de scène die in de copie op pag.
d 97 is begonnen, maar niet werd afgemaakt. Indien dit zo is, hechtte Couperus
aanvankelijk dus nogal gewicht aan deze scène. Deze interpretatie van Couperus'
aantekening is des te waarschijnlijker, omdat een tweede notitie, op pag. d 79, de
voorgenomen scène nader aanduidt: ‘Therèse en Harold en Daan en Anton’ en
daaronder: ‘Ina vraagt Therèse’. Deze scènes zouden misschien hebben moeten
komen tussen het overlijden van oma Ottilie en de ziekte van Lot. Zeker is dit laatste
niet, want de volgorde van de gebeurtenissen, ook zoals ze in de copie worden
verteld, komt overigens niet overeen met die welke de aantekening aangeeft: het
vertrek van Elly valt niet vóór, maar na de dood van oma Ottilie. Hoe dit echter ook
zij, zeker is dat op het ogenblik waarop de notitie werd neergeschreven, Therèse
nog twee scènes te wachten stonden. Eén daarvan kan de bovengenoemde zijn
geweest.
Pag. d 88 bereidt deze scène voor: mama Ottilie zegt tegen Lot, dat tante Therèse
op bezoek zal komen. Dit gedeelte is echter meteen doorgeschrapt en vervangen
door een dialoog die vrijwel met 252 : 1-5 overeenkomt. Dit schrappen betekent
niet, dat Couperus toen al de scènes van Therèse wilde laten vervallen. Op pag. d
97 laat hij immers Pauws Therèse bij Ottilie ontmoeten. Hij schreef de scène op een
volgende bladzijde verder, en bezon zich toen eerst. Hij schrapte de gehele
ontmoeting en vervolgde de scène van Pauws, maar nu zonder Therèse, op de
achterkant van het laatst gebruikte blad.
Samenvattend kunnen we dus opmerken, dat van het begin af aan enige
onzekerheid omtrent de rol van Therèse heeft bestaan. Couperus heeft haar aan
het eind van het verhaal aanvankelijk nog enige scènes toegedacht: één met Harold,
Daan en waarschijnlijk ook met Anton, één met Ina, en één met Pauws en misschien
met mama Ottilie. Het is niet duidelijk, of hij zich alle drie de scènes heeft
voorgenomen, dan wel of de laatst genoemde in de plaats van de eerste twee moest
komen.
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In ieder geval is geen van deze scènes in de uiteindelijke tekst opgenomen.
Welke betekenis zouden deze scènes voor het verhaal gehad hebben? De
beantwoording van deze vraag is een hachelijke zaak. We weten immers niet, wat
Couperus erin wilde vertellen. Voor zover we de scène met Pauws kennen, is het
zeker dat hij er het grondmotief een belangrijke functie wilde laten vervullen: ‘het is
alles, alles voorbij....’, zegt Therèse met nadruk. Toch is er m.i. wel iets van te
zeggen. De figuur van Therèse zou in ieder geval meer tot haar recht zijn gekomen.
Zij is zodanig in het verhaal uitgewerkt, dat een ‘afsluiting’ van haar optreden voor
de hand zou liggen. Hetzelfde geldt echter voor Ina, Harold, Daan, Anton en Stefanie.
De lezer laat hen, zoals het verhaal nu is, a.h.w. achter bij het sterfbed van hun
moeder. Hij komt alleen te weten, hoe het Pauws, Steyn, mama Ottilie, Elly en Lot
verder gaat. Dat zijn alleen de personen van het eerste en tweede verhaalmotief.
Na het overlijden van de drie oude mensen blijven alle personen van het derde
verhaalmotief achter. Zij missen, zou men kunnen zeggen, een toekomst. Zij blijven
zo leven als zij op het laatste ogenblik van hun optreden bestonden: in de ban van
de oude mensen en hun verleden. Misschien is dat wel de laatste bedoeling van
Couperus geweest en heeft hij hun daarom een slotscène ontzegd. Mèt een slotscène
zouden vrijwel alle figuren gelijkelijk, maar ieder op zijn wijze, een toekomst gekregen
hebben; het verhaal zou in allen dele afgerond zijn geweest. Nu, zonder deze
scène(s), zijn de figuren van het derde verhaalmotief achtergebleven, toekomstloos,
of misschien beter: met een toekomst die geheel gelijk is aan hun verleden. Want
alle verhaalfiguren bezitten een zekere toekomst, nl. in de nawerking van het verhaal
in de geest van de lezer. De toekomst van de broers en zusters van mama Ottilie
is statisch, onveranderlijk, waarom zij óók achteraf tweede-plansfiguren blijken te
zijn. De personen uit het eerste en tweede verhaalmotief echter hebben een
dynamische toekomst, een toekomst met mogelijkheden, onvoorzienbaar.... en toch
door hun karakter en mens-zijn bepaald. Want hun leven is wel afgerond, op de
wijze van het verhaal afgerond, d.w.z. hun leven is er totaal: het staat naar de
toekomst open.
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Summary
Introduction
This study contains an investigation of the structural aspects of Van Oude Mensen,
1
de Dingen die Voorbij gaan by Louis Couperus . For three reasons this investigation
is concentrated on one novel only. In the first place because the appearance of
opportunism regarding the investigation has to be avoided. Only too often the literary
theoretician chooses for each new aspect another novel. This method, however,
will cause his argument to lose conviction. In every novel one should be able to
trace every structural aspect.
The second reason is that one can avoid the difficulty in method that in order to
define ‘the’ novel one would have to start from stories which one has regarded as
a novel from the first. Strictly speaking that which is brought to light by the present
investigation only holds good for Van Oude Mensen. It is true, that frequently other
stories have been involved in the investigation and more than once existing theories
regarding the novel have been used, but this has always been done to elucidate
and verify what is offered in Van Oude Mensen. For this reason this study does not
speak of a novel, but of a (printed) story.
Thirdly the investigation concerns only one novel, because in this way it can be
revealed to what extent we can indeed speak of structural aspects. The ultimate
purpose of this study is to contribute to the definition of the genre; the immediate
purpose is to find out how the various aspects define each other and how they are
defined by the whole.
The starting-point for this investigation has been limited as much as possible. We
can only get to know a story by reading it. We can express it thus: the story does
not really exist until it is being read. Therefore our starting-point is the actual reading.
During the actual reading we do not know the author. We only meet him in so far
as

1

English versions of this novel are as follows: An American edition (Dodd, Mead & Co, New
York) in 1918, an English edition (Thornton Butterworth, London), in 1919, both with the title
Old People and the Things that Pass; they were translated by A. Teixeira de Mattos and had
a preface by Stephen McKenna. Of the English version a second edition appeared in 1924
as ‘Popular edition’.
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he ‘is’ his story. At this point we deal exclusively with the story and the reader, who
is, at the same time, a literary critic. As a reader-critic we read the story to discover
its structural aspects. By structure we mean the complex of those elements which
must be supposed to exist in every story. The author has nothing to do with these
aspects. We do meet the author in the way in which the structural aspects have
been used; in the composition we recognise his hand. So it is essential to involve
the author in the investigation only in so far as is necessary for the discovery of the
structural aspects. We meet him continually, but only to be able to eliminate him the
better.
So the starting-point is twofold: the story and the reader. First the story is
systematically examined for its structural aspects, while the reader is taken for
granted. However, during the actual reading the idea of the reader as an aspect,
too, becomes more comprehensible. We do not venture into the field of psychology
here. The reader is a literary factor. The extent to which he can be used as such,
will result from the investigation.

I. Sujet
The reader is principally aware of the story unfolding before his mind's eye as
contents: he witnesses, as it were, a series of events. This series is in the first place
characterised by the fact that the events can be repeated as events, unlike those
which occur in daily life. Each time that the story is read, the events take place
exactly as they did the first time. This is because they are of a definite species and
arranged in a definite way. A definite reality is created different from the reality of
daily life; moreover, the elements of this reality are arranged in their own
characteristic way.
The investigation of this reality and this arrangement starts from the story as it
develops during the reading. In accordance with B. Tomǎshevsky this is called the
‘sujet’. ‘The fable is the complex of motives in their logical, causal coherence in time,
the “sujet” is the complex of the same motives in just that order and those connections
1
in which they are given in the work.’ This order and this connection, however, are
not given in any other way than in and by means of the manner in which the work
is written. By manner of writing are here understood all the characteristics of the
use of language in the story, as far as this is of significance in the sentence. In this
study, therefore,

1

See p. 15, note 1.
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‘sujet’ is to be taken as the complex of the motives in just that order and those
connections in which they are given in the work and expressed in just that manner
of writing in which it is presented.

II. Motives
The story has been presented to us as a succession of facts, laid down in a sequence
of sentences. Sequence of sentences supposes connection between these
sentences. And indeed, the reader brings about this connection. A line appears in
the story, a thread as it were. A line here means the connection between sequences
of sentences, a connection achieved and experienced by the act of reading.
In a story several lines may exist, often the one underbreaking the other. Thus
they fall into line-fragments. A line-fragment is the connection between a chain of
consecutive sentences, a connection achieved and experienced by the act of reading.
So a line may consist of a series of separate line-fragments. What the reader sees
as the common characteristic of separate line-fragments, enabling him to see these
line-fragments as one continual line, is a motive.
The lines (line-fragments) are innate in the reading, i.e. the way the story is
experienced, and then realized by it. The motives are in this realization active ideas,
which, in the reader's mind, create a comprehensible connection, without which the
story cannot exist.
From the analysis of Van Oude Mensen it appears that there are several kinds
of motives.
1) Story-motives, concerning the connection between the events on the level of the
actual facts; they are dynamic, there is a development of the events. There are three
of these: the matrimonial difficulties of mama Ottilie; the relation between Lot and
Elly; the consequences of the murder of Dercksz.
2) The lines of these story-motives may form a unity of a higher order, in pairs, but
also all combined; they may fall together and constitute a new line in the story, in
which a motive of a higher degree of abstraction is active, a so-called abstract motive.
This kind of motive is static, there is no development. Thus, three abstract motives
are found in Van Oude Mensen, because the different lines continually allow
themselves to be arranged in a new unity. They are the motive of the marriage, the
sensuality, and that of the after-effects of the murder in the minds of the various
relatives, felt as destiny.
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3) The abstract motives converge in the conclusive or fundamental motive, active
throughout the story; i.e. the progress of time, experienced as destiny.
4) In addition to the story-motives there are the composition-motives. The latter,
unlike the former, and just like the abstract motives, do not bring about any
development in the events. They correspond with the story-motives because their
meaning is equally concrete. They reflect the story-motives and bring them out in
fuller relief.

III A. The connection between the sentences as a time-function.
Time and succession
The literary work of art is given in the reader's experience as a complex of
consecutive elements. That is why time is an important structural aspect of it. In the
form, there is a sequence of sentences, in the contents there is a succession of
facts. Both pre-suppose the aspect time.
The succession of the facts is understood and experienced by the reader as an
actual and psychological connection between those facts. These two kinds of
connections mostly appear simultaneously, and cannot be separated, though they
can be distinguished.
The actual connection concerns the succession of the actual facts and events. It
may be of two kinds. The logical connection is found where the succession of cause
and effect can be stated in the abstract. The succession of the logical connection
need not be the same as that of the facts presented. The natural connection is found
where the natural order of certain facts in daily life is concerned, e.g. the succession
of question and answer in a conversation. Here, too, the succession of the connection
need not be in accordance with that of the narrated facts.
In the psychological connection memory plays a larger part than in the actual
connection. It may be brought about by the memory of certain facts, which the text
has given at a certain moment and by the maintenance of a certain atmosphere,
which has been created by the same or other facts and is more or less full of emotion.
The succession of the psychological connection and that of the facts presented are
in accordance with each other.
Memory is important for the actual as well as for the psychological connection.
The sequence of time is interrupted by memory and it is possible to experience in
‘the Now’ that which is happening in the
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text simultaneously with that which is remembered. Yet time is not completely
disregarded in this fusion of experience and memory where there is also a
consciousness of the succession of the elements.
The sequence of sentences shows itself as regards the form only as a linear
extension, for which time is the only determinant in the reader's participation in the
text. That is then time supposed when we speak of sequence. The complex of
sentences also brings about the notion that a time-connection exists between the
facts presented. Finally, the following of the ‘ribbon’, formed by the words, is an
action performed in time.
The succession of the facts and the sequence of the sentences, understood and
experienced as time, form in the reader's participation in the text a unity, because
they are embodied in the reader's personal identity.
In the light of this unity the connection between the sentences can now be
re-examined. There are four kinds of connections.
We speak of successive connection, when the succession in time of the facts is
expressed by sentences which have the same order as those facts. The story is in
that case very fluent. Simultaneous connection between the facts presented is also
very easily expressed by the sequence of the sentences. As it is impossible to
mention more than one aspect of anything at the same time, the ‘narrative’ sequence
of the sentences - their one-after-the-other-formation - leads the reader from one
aspect of a thing to another. Here, too, the line of the story can easily be continued.
In the explanatory connection, however, this is very difficult. It is not time-less, but
the notion of time is less well-defined, the experience of time as regards the contents
decreases, the sentence appears in the experience more emphatically as a printed
phenomenon. Therefore, the latter connection is experienced more or less as a
obstacle in the stream, as a rupture in the time. Of quite a different kind is the
propulsive connection. It exists in almost every sentence, because almost every
sentence urges the reader to continue.
An investigation of these connections in Van Oude Mensen shows that 85,5% is
successive, 12,6% simultaneous and 1,9% explanatory. This proportion is fairly
constant. The great differences have become possible, because five devices of style
have been used, which create successive connection, when one would expect
simultaneous or even explanatory connection.
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III B. The connection between the line-fragments.
Time as motion
The connections between the line-fragments is examined in exactly that order, in
which they appear in the story. The line-fragments of dominating motives are
concerned here; that is, line-fragments, in which alternatively one of the story-motives
stands out from the others and thus defines the direction of the story.
We find, that in Van Oude Mensen there are 35 transitions between line-fragments
with a dominating motive. Only six of these are to be found within one chapter. So
to a high degree the principle is valid, that a chapter contains a line-fragment of only
one dominating motive.
When two dominating motives succeed each other within one chapter, their unity
is generally accentuated in the sense of the fundamental motive. In only one of the
six instances existing in Van Oude Mensen the reader experiences a rupture in the
chapter. As this rupture cannot be ascribed to the nature of the connection, an
investigation is required as to the determinants of the connection between dominating
motives.
For this purpose we investigate what are the constituents of a scene. Scene here
means a series of events considered in their entirety and unity. This entirety and
unity are characterized by the dominating motive of the line-fragment under
discussion. The story-motive active in the scene is the definition of the unity of all
the events, formulated a posteriori by the reader.
There are three constituents, the characters, the place of action, and the time,
understood as motion, experienced by us, of all that is observed. All three can lend
unity to a series of events, viz. when one or more characters appear without
interruption, when the place of action remains the same, and when the chain of
events is presented as an uninterrupted series. All three can be understood in their
unity-creating function only, if they are considered as the events themselves and at
the same time as forces, essentially independent of each other. They coincide as
events within the event. Together they form the event, the scene, recognized by the
reader, a posteriori, from the story-motive, dominating in the chapter of that scene.
When we investigate, which constituents are maintained in the transition between
two dominating motives within a chapter, we may say, although with some reserve
owing to the small number of instances, that in Van Oude Mensen especially the
experience of continuing time creates unity in a chapter with two or more successive
dominating motives; and that, with regards to this unity, there exists
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a certain order between the constituents of a scene, viz. time, characters, place of
action.
Next the transitions between the various chapters are examined in the same way.
It appears, in the first place, that the principle: ‘a chapter contains the line-fragment
of a dominating story-motive’, cannot be understood in reverse. There is no identity
of the lengths of chapter and line-fragment.
The vertical blank between the chapters has a distinctive effect. Whenever various
dominating motives are combined to form one chapter, the distinctive function effects
these motives as a group.
When the transition from one chapter to the other, wether or not with the same
dominating motive, is attended by a change of one or more constituents of the scene,
it can be said that the story is really built of chapters. Then the vertical blank, as
primary symbol, serves only as a convenience for the reader; in that case, therefore,
its distinctive function is weak.
The function of the blank becomes stronger in two cases: the first occurs when
more than one dominating motive, with maintenance of the time- and character-factor,
is enclosed by a vertical blank. Then the blank has a conjunctive as well as a
distinctive function, indicating within the chapter the trend of the fundamental motive.
The second occurs when the sequence of chapters is concurrent with the
maintenance of all three constituents. If in this case, the blank separates scenes
with a different dominating motive, the distinctive function accentuates this difference.
If the dominating motive is maintained too, the blank acts entirely alone and therefore
most strongly. In this case, too, it acts with both distinctive and indicative force.
Next these data concerning the transition between the chapters are confronted
with the reader's own experience: where do we experience a definite break in the
story, where a less definite one, where does the story proceed less evenly, where
is it fluent? We come to the following conclusion:
When the story continues evenly, at least three of the four factors (dominating
motive, time, place, characters) are maintained. When the transition is less even,
two factors remain in function. With only one factor maintained a slight break is
made. The break is sharply accentuated, when none of the four factors remains in
function.
The factor of characters is most important for regularity in the story, then the time
factor, next the dominating motive. The factor of place is least important. It can be
omitted even when the story continues evenly.
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When we investigate how often the author used these factors, we find a slightly
different valuation. The order of the factors time and motive appears to have changed
then, in favour of the latter.

III C. Clock-time
In this chapter we investigate, to what extent G. Müller's theory of the relation
between narrative time, i.e. the time covered in the story, and time of narration, i.e.
the time necessary for the reading or telling of the story, can be used. Narrative time
can be inferred from direct and indirect indications of time in the story. Direct
time-indications are made by the narrator, as it were on behalf of the reader. These
mark the time-structure much more clearly than the indirect one, which the reader
earns from remarks made by the characters, for these remarks only make sense
because, and in so far as, they make sense for the characters.
It appears, that part one of Van Oude Mensen has a static character. The
time-limits of the various periods are blurred, because the time-indications are given
in a vague and often indirect way. Owing to this a division into phases, based on
the narrative time, is hardly possible, the story protests against it. The very progess
of time, as well as it elusiveness, is suggested in this way. In the last chapters of
part one we find, however, direct time-indications, so the time is clearly marked
there. There is a reason for this, for it is in accordance with the development of the
fundamental motive: In the face of the progress of time, at first experienced as an
oppressing destiny, an attitude in life is found, which delivers from that oppression.
Part two is, in contrast with the first part, of a dynamic structure. It shows an urge
towards the end, which is met in the last two chapters and gradually fades. In
connection with this a distinct division into phases can be made with as a rule sharp
time-limits. In the narrative-time-form of part one the problem is posited, which is
connected with the fundamental motive; in that of part two it is dramatically worked
out. Its dynamic nature is also expressed in the use of the narrative time.
The epic time, i.e. the relation between the narrative time and the time of narration,
is fairly constant within the phases. With the exception of a slight acceleration in the
second phase of part two the speed within the phases is mainly determined by
dialogues and interior monologues.
It is impossible to express the relation between narrartive time and time of narration
of the story in a curve. For the experience of the
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progress of time the degree of exactness with which the intervals are marked is of
no importance at all. Only the measure of time (hour, day, month, year) is important,
not the question, whether two or three hours, days, months or years have passed.
The story poses its own kind of reality.
When a certain space of time is passed over in the story, it is not right to speak
of an acceleration. In that case the experience of the reader has two aspects: sudden
extension of the time and a consciousness of concentration of the attention for the
progress of time on the moment stated in the text. Both are simultaneously present
in the experience, but one of the two can predominate. It is probable that, if the
time-indication does not appear until a few lines after the beginning of the phase,
the consciousness of an extension is much stronger. If, on the other hand, the new
phase begins with the time-indication, either the first or the second aspect can
predominate. Probably the concentration always predominates, when there are
several indications of time-jumps, each forming the introduction to a short series of
events. In that case the concentration is a means to express the dynamic nature of
a story. If the time-indication is an introduction to a long scene and the preceding
series of events also has a certain length, the consciousness of time-extension
predominates. Generally this is the case at the beginning of a new chapter.

IV. Continual presence
In spite of the fact, that the literary work of art progresses in time, some images in
the reader's mind are continually present in his experience. In the words of Thomas
Mann: the story ‘strebt durch seine künstlerischen Mittel die Aufhebung der Zeit an
durch den Versuch, der musikalisch-ideellen Gesamtwelt, die es umfaszt, in jedem
Augenblick volle Präsenz zu verleihen und ein magisches “nunc stans” herzustellen’.
The experience of a continual presence concerns in Van Oude Mensen especially
the fundamental motive, the progress of time, making itself felt as destiny to the
characters as well as to the reader, thus unalterably determining the atmosphere
of the story.
Various artistic devices have been applied, which bring about this ‘nunc stans’.
They can all be taken together under the principle of repetition. There is in the first
place the ‘Leitmotiv’, i.e. the repetition of clauses, situations, actions, in precisely or
almost the same words in which they appeared before. This form of repetition,
however, has
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to be continued at comparatively long intervals to have the desired effect of ‘nunc
stans’. Secondly there is the reflection, the reader recognizes what he reads, though
it is not the same as in the preceding passage; it is only strongly, sometimes
compellingly suggestive of this preceding passage. Reflection is, roughly formulated,
the repetition of contents in a different form. It is brought about by an involuntary
comparison of two passages. The fundamental motive often serves as tertium
comparationis in Van Oude Mensen. The differences between the passages vanish,
the similarities remain, and the fundamental motive is brought out in full relief in the
reader's experience. Finally there is the preparation, the repetition that causes new
characters or certain actions to be not quite unknown to the reader. It makes the
story consistent. The world, brought to life by the story, appears to be complete in
itself, becomes acceptable, even dependable. It is a coherent and lasting world.
Both ‘Leitmotiv’ and reflection promote symbolism. Especially the
weather-conditions in Van Oude Mensen receive value in this way.
It is of great importance, that now the fatal progress of time not only holds the
characters of the story in its inescapable grasp, but that owing to the artistic device
of repetition the reader, too, experiences this fate directly. The story is reality for
him too. This continual presence, in this case of the fundamental motive, lends a
high degree of unity to the story.

V. Space
The place of action is not important in a purely topographic sense but as the complex
of relations between topographic facts and the characters in the narrative. Because
it is somehow of interest to the characters, the place of action becomes a personally
experienced space. This implies, that this space manifests itself in two ways
simultaneously: as visible world and as sphere of interest. The visible world is the
realisation of the sphere of interest, the sphere of interest is the significance of the
visible world in the story. Space is only known to the reader ànd experienced by
him, in so far as a relation exists with the characters. The narrator can also address
the reader and involve him in the story, or rather: create a reader by addressing
him, to obtain a relation with a character.
Because the space, created by means of the characters, manifests itself
simultaneously as visible world and as sphere of interest, two aspects in the creation
of space can be distinguished: realisation and
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significance. These two aspects pre-suppose each other. Depending on the angle
from which space is regarded, can we distinguish the range of action and the range
of interest.
In a consideration of this created space, the reader is the point from which it is
possible to see, the point of perception and experience, in relation to which the
space comes to exist. Comes to exist indeed: the actions of the characters create
the range of action. The characters create it, because they are confronted with each
other in the story. Besides, they create by their actions a net-work of relations, the
strands of which are twined from both space-relations and interest-relations.
Whenever two characters take their stand there is then an I-you relation, a
consciousness of the confrontation. And each interest-relation contains an awareness
of a distance in space.
In Van Oude Mensen the space-effect is very strong. It is concerned with rooms,
a few houses and, in a larger context, with regions. The largest circle is that of the
family-relations. The latter especially acts as a creator of unity in the story. This
throws a new light on the order of the constituents of a scene in a sequence of
chapters. In chapter III B we have seen, that the factor of characters is the most
important constituent. Now it appears that the factor of characters can all the time
have the function of factor of place, i.e. place in a wider sense. The space-effect in
a smaller sense, that of house, room or street, is indeed of minor importance. In a
wider sense, however, in this case as family-relation it is of great importance, owing
to the characters. In the actions of the characters a notion of place is included.

VI. Characters
E.M. Forster's theory, that in a story a distinction can be made between ‘flat’ and
‘round’ characters, has been criticised and improved by E. Muir. But this improved
theory is not entirely satisfactory. It is in the important cases that it fails. The contrasts
‘dramatising real nature’ - ‘dramatising second nature’, ‘development’ - ‘no
development’, ‘not to be summarized’ - ‘to be summarized in one or a few sentences’,
can, just like Forster's distinction, be used only in simple cases. Both authors have
ideal types in mind, they have failed to explain, by what principle the two ideal types
are mingled.
The investigation in chapter III B of the three constituents of a scene: characters,
time and place, already indicate the direction for further investigation. The question
is: how are the characters defined by the factors of time and place?
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In daily life we are not constantly aware that we take part in the progress of time.
There are, therefore, two relationships to it: a) the progress of time is experienced;
b) the progress of time is an experience. Because of this theory the characters in a
story can also be divided into two groups: A. Characters by whom the progress of
time is merely experienced; B. Characters who are aware of experiencing the
progress of time. The point is, whether the moment of time-experience in the minds
of the characters may only be supposed, because everybody experiences this
time-moment objectively now and then, or whether the moment of time-experience
is really expressed in the memory, expectation or reflections of the characters. A
‘flat’ character presented as someone who is aware of his experience of the progress
of time is less ‘flat’ than one who does not.
Space, too, can be experienced by the characters in the story or not. That a
character experiences space, is evident from the fact, that he is delineated in that
experience. The reader begins to see the character, because he sees its
surroundings and sees them in the same way as that character itself. The more real,
the more defined the surroundings - as space experienced - appear in the story, the
more defined the character becomes in the reader's mind. On the other hand, if the
surroundings are not described as experienced space, or if the sentiments are
expressed without including well-defined surroundings, the character will be all the
more vague. A character in the story becomes visible, as it were, because it contrasts
with its surroundings. The things around it create its contours.
An investigation of the 26 persons, which live in the world of Van Oude Mensen,
gives us the following results: Characters, which are really round according to Forster
and Muir, also possess the characteristics of time-experience and space-experience
discussed here. It is not necessary that a ‘flat’ character shows them too. Without
time- and space-experience it is as flat as a character can be. With these
characteristics it shows, in spite of its flatness, a certain depth. The extent to which
it possesses these characteristics, depends on the quantity of text in which the
character gives evidence of its possessing them, as well as on the emphasis which
these passages obtain, owing to the composition of the story.
Time- and space-experience, therefore, are principles which indeed determine
the intermediate forms between the two ideal types ‘flat’ and ‘round’, but not these
types themselves.
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VII. Perspective and reader
By reading the reader lends life to the story; it exists for him and at the same time
because of him. As far as concerns the observing reader we can say, that he has
a certain view of the story in all its details and as a whole. Because a certain
‘Gestalt’-effect takes place, this view of the experiencing reader is deepened to
‘in’-sight. The view of and the insight in the story are defined both by the point of
observation and experience and by the existing complex of data. This view and this
insight, understood as a relation already existing when the story is being read, is
here called: perspective. It is not a category of space, but a psychological-literary
one.
For a better understanding of the perspective it is necessary to investigate, how
the story reveals itself, when it is being read. We then find, that it is being narrated,
it is true, but that there is no narrator. The information regarding the story and the
characters in it, is not information about the story, but only the way in which the story
exists as a narration; it is the story itself. The narrator is an aspect of the story, he
is the act of narrating. No explanation is given, therefore, of the circumstances of
the characters; it does not say: ‘She hissed with anger’, because a certain character
is angry, but the other way round: because it says: ‘She hissed with anger’ that
character is angry.
The story is not always told in the same way. The mode of expression is subjective,
if one of the characters is presented ‘from the inside’ to such a degree, that the
reader's view of the events is limited to the view of that one character. The mode of
expression is objective, if all the characters are understood ‘from the outside’, i.e.
when the reader's view of the events is independent of the view of any of the
characters in the story. Between these two extremes many intermediate forms are
possible. A passage may be told subjectively in comparison with another passage,
but more objectively in comparison with a third. Passages in which the reader is
involved in the story should be understood as a means to lend a greater objective
value to the story.
That there is no narrator does not imply that the author is not somehow present
in the story. For instance, he can be found by comparison with other work or by
taking into account the many possibilities of expression which have not been used;
in short, by studying the style and the composition.
Looking at the story from the standpoint of the author, we can of course say, that
he narrates the story. By this ‘narrating’, however, we mean something different
from what we say, when we look at it
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from the standpoint of the reader. In the first case it means: composing of and with
the devices of style, utilizing the structural aspects. In the second case it denotes
the way in which the story exists.
The reader is the point of observation and experience in respect of which the story
comes into being and without which the story cannot exist. The story ‘wills’ the
reader, it ‘creates’ the reader as part of its structure.
Moreover, the reader is an aspect of the person who reads. While it is being read
the story creates the reader in the person of the reader. He is the person of the
reader in so far as the latter experiences the story and believes in the reality evoked
by it. The events, characters and actions exist only for the reader. In so far as we
believe in them, these events are real, happen here-and-now. In so far as the
surrounding reality of daily life is concerned, these events are not real, they do not
happen here-and-now, they are fictitious. Not-here-and-now only means the negation
of here-and-now. It does not mean that the events take place in the past or in the
future. It refers only to an other reality, which is not that of daily life.
The preterite in which the story is told, has the sense-value of
‘not-present-here-and-now’. This sense-value, however, gives way by absorbed
and concentrated reading in a great measure to that of ‘present-here-and-now’. In
that case the sense-value ‘not-here-and-now’ is not quite lost. Just as the reader
and the person of the reader are not two separate persons, but only two aspects of
the one person who reads, so the two sense-values of the verbal forms do not exist
separately, i.e. one after the other while we read, but they are present simultaneously.
When, however, we put the book aside and ‘return to reality’, the verb obtains
exclusively its ‘not-here-and-now’ sense. This sense-value of the preterite is here
called ‘fictionalis’.
The fact, that the reader cannot be separated from the person of the reader,
implies a twofold relation to the reality in the story. While the person of the reader
sees the past and the future of the characters as time-trends without sense to him,
fictitious, the reader can experience them as past and future. In chapter III C we
have seen, that to him the exact distance in time is not important, but only the
time-trend and the measure that is applied to the time. In accordance with this the
same applies to the dimensions of space.
On account of the above the opinion, that the praesens historicum causes the
reader to be suddenly personally involved in the story, must be considered as
incorrect. The praesens historicum is wrongly applied, when the verbal form aims
at the effect mentioned. However, this does
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not mean, that it is always superfluous. Van Oude Mensen proves, that it may have
the function of intensification of the subjective mode of expression: it may help to
maintain the point of view of one of the characters.
After thus having investigated how the story reveals itself when it is being read,
we shall now further examine the perspective. The objective mode of expression is
characterized by the fact, that the point of view of none of the characters is shared.
It is negatively defined and can at best be called the point of view of the reader only.
In this case it is incorrect to speak of the point of view of the omniscient author.
Its usual narrative-form is the report. In all kinds of ways this mode of expression
can be intensified, for example by a spectator, introduced for a brief moment, by
comparisons, by relativation of the opinion of the characters, and so on.
Consequently, as is sometimes said, the distance between the story and the reader
increases. We cannot object to this formulation, if we understand, that the terms are
used metaphorically.
If the mode of expression is subjective, there is a difference between the angle
of vision and the standpoint, taken by the reader. We can speak of an angle of vision,
if the reader experiences the events in exactly the same way as one of the characters
in the story; consequently he knows this character only ‘from the inside’, the other
characters only ‘from the outside’; he ‘sees’ exclusively together with this character
and he ‘looks at’ the others. If, however, the scene is narrated from the standpoint
of one of the characters, the reader does not observe the other characters together
with that one character, but only in so far as this character sees and knows the
others; he stands, as it were, beside the one, whose standpoint he shares and
consequently observes him too, as well as his conduct, his thoughts and his feelings.
The term point of view includes both angle of vision and standpoint.
We can speak of a certain angle of vision in scenes consisting of a direct interior
monologue and in those in which the praesens historicum has been justly applied.
A certain standpoint is taken, when the scene consists of an indirect interior
monologue and when it is narrated in the form of a report from the point of view of
one of the characters.
The indirect interior monologue is a literary form, only peculiar to the story. It tends
to continue in following sentences, so that these, though they have themselves been
written in report form, are read in indirect interior monologue. Even preceding
sentences may undergo this influence.
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The indirect interior monologue can be divided into two groups in two ways. In the
first place there is the difference between the momentary and the iterative-durative
monologue. The former expresses what a character thinks at a given moment. The
latter expresses what a character repeatedly thinks and is thinking now.
Secondly there is the difference between the witnessing and the characterizing
and explaining monologue. The witnessing indirect interior monologue especially
develops the story motives. The considerations of the character are in the first place
the continuation of the story and only in the second place an inducement to a better
understanding of his personality. The subjective element far exceeds the objective
element.
In view of the foregoing the characterizing and explaining indirect interior
monologue holds up the story. It serves the exposition in the first place. Here the
abstract motives are brought to the fore. In comparison with the witnessing
monologue the reader remains more face to face with the character. It is in the first
place the intention that he gets to know that character itself, if only by means of the
latter's view. Only in the second place does this interior monologue serve the progress
of the story.
According to this division the indirect interior monologue forms a gradual transition
from objective to subjective narration, via the characterizing and the witnessing
monologue.
An investigation of the allocation of lines in subjective style to the characters in
the story gives all kinds of insight in the composition of Van Oude Mensen. For
instance, we find that the story has been composed round the principle character
of the second story-motive.
The investigation of the perspective is not finished with the discussion of the point
of view. For the very reason that the perspective, as regards the literary work of art,
is not a notion of space, but a literary-psychological one, we can also speak of a
perspective-effect as regards the complex of motives. See chapter III. The function
of the vertical blank, too, the ‘Leitmotive’, reflections and preparations should be
mentioned in this connection and the way a chapter ends. The last sentence of a
chapter may have a ‘revealing’ effect, i.e. serve the perspective.
The time-perspective has two aspects. In the first place there is the perspective,
which is created by the act of reading itself. It is connected with the time needed to
read the story and inherent in the activity of the memory. The second aspect concerns
the depth of the time of the created reality. Devices to obtain this perspective are
for
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example the direct and indirect time-indications. It opens vistas to a part before the
beginning of the story and to a future beyond the final events.

VIII. Conclusion
As a result of the investigation of the structural aspects of the story: motive, time,
space, characters, perspective and reader, the reality created by the story can be
described as a reality in itself, completely different in structure from the reality of
daily life and completely separated from it. We can, if we want, relate the former to
the latter, but it is not necessary.
The various structural aspects define each other and are defined by the whole.
In the investigation this was manifested in two ways. In the first place, the same
text-fragments could always serve for each aspect. Secondly - and it should definitely
be appreciated - in the discussion of each separate aspect the other aspects were
always inevitably involved. It was impossible to avoid repetition.
This does not mean, that all the structural aspects are of the same order. There
is a division into three groups: 1) motive, time, space, character, 2) perspective, 3)
reader.
The first four aspects define each event, or series of events as such. They form,
as it were, the nucleus of the structure: the narrated story as the progress (time) of
certain events with a certain meaning (motive), in which necessarily all kinds of
characters appear (character), and which develop in a certain world (space). The
reader-aspect is the aspect, which has made it possible for the text to be realized
by the reader. It is the enveloping cover, essential to make the nucleus. The
perspective is the way in which motive, time, space and character are involved. It
forms the connection between the cover and the nucleus.
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