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‘De meeste mensen kunnen er maar niet toe besluiten te verklaren dat
lyriek ze helemaal niet interesseert.’
PAUL VAN OSTAIJEN

‘Maar er moet toch iemand zijn die zich ontfermt over al dat gefluister en
gemompel van de taal.’
HUGO BREMS
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Woord vooraf
De laatste in het Nederlands verschenen poëtica's, van Westerlinck, Mussche en
Elema, werden kort na de Tweede Wereldoorlog gepubliceerd. Natuurlijk zijn er ook
nadien nog boeken verschenen die, zonder het woord poëtica in hun titel te voeren,
als zodanig mogen worden beschouwd: Kazemiers In de voorhof der poëzie,
Vestdijks De glanzende kiemcel en het meest recente, Wilminks In de keuken van
de Muze, behoren tot deze soort. Ook hebben talloze school- en studieboeken de
technische beginselen van de poëzie behandeld, zijn er wetenschappelijke studies
aan het onderwerp gewijd en vele analyses van afzonderlijke gedichten gepubliceerd.
Niettemin is er behoefte aan een hanteerbare poëtica de lezer in de technische
aspecten van de poëzie inwijdt en daarbij gebruik maakt van modernere theorieën
en inzichten dan de genoemde auteurs ter beschikking stonden.
In het bovenstaande liggen vele beperkingen besloten. Dit boek heeft niet de
pretentie, nieuwe theorieën of stellingen te verkondigen. Het wil een leerboek zijn
dat de internationale discussie over poëzie weergeeft tot en met, globaal gesproken,
de structuralisten en semiotici, tot en met Lotman, Jakobson en Chomsky, in
concreto. Het richt zich tot een publiek dat minstens gespecialiseerde belangstelling
voor poëzie heeft, op grond van studie, liefhebberij of praktijk. Het wil echter geen
naslagwerk zijn waarin men het hele arsenaal van technische poëticale begrippen
behandeld vindt; zo wordt hier niet uitgelegd wat een sonnet is, of een Pindarische
Ode. Daartoe kan de lezer zich wenden tot gangbare naslagwerken als Van Gorps
Lexicon van literaire termen. Anderzijds worden technische termen niet geschuwd
waar ze onmisbaar zijn, omdat ze de werking van de poëtische taal betreffen. De
term sonnet betreft een bepaald corpus van poëtische teksten; de term antimetrie
daarentegen betreft een mechanisme dat eigen is aan het taalgebruik in de metrische
poëzie van onze traditie. De eerste term wordt hier dus niet, de tweede wel
behandeld.
Een andere beperking is dat het boek zich bepaalt tot de ‘mainstream’ van de
poëtische traditie. Verschijnselen als visuele poë-
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zie, concrete poëzie en muzikale poëzie worden als zodanig niet aan de orde gesteld.
Ook hiervoor zij de lezer verwezen naar Van Gorp of een vergelijkbaar naslagwerk,
waar hij op het spoor van verdere literatuur zal worden gezet.
Verder wil het boek een moderne poëtica zijn. Dat betekent ten eerste dat het in
de manier waarop het over poëzie spreekt een zakelijke toon aanslaat. Dat poëzie
voor velen in emotioneel opzicht veel betekent, dat poëzie deel heeft aan het mysterie
van de schoonheid, wordt niet ontkend, maar buiten de beschouwingen gehouden.
Dit alles wordt, zo men wil, vóórondersteld: het boek stelt aan de lezer eisen die hij
niet bereid zal zijn in te willigen als hij niet van poëzie houdt en niet van haar belang
overtuigd is.
Ten tweede is het boek ook in die zin een moderne poëtica, dat het zich bij de
keuze van het illustratiemateriaal bijna helemaal beperkt tot de Nederlandstalige
poëzie van de twintigste eeuw. Slechts hier en daar zal worden aangeduid dat de
Nederlandse poëzie een geschiedenis heeft. Technisch gesproken heeft het dus
een betrekkelijk sterk synchronistisch karakter, zij het in ruime zin. Een geschiedenis
van de Nederlandstalige poëzie is het in elk geval niet. Het gaat uit van de
veronderstelling dat wie wil weten hoe poëzie werkt, voornamelijk met de poëzie
van onze eeuw vertrouwd zal zijn en ook, in eerste instantie, in haar het sterkst
geïnteresseerd. Dat houdt uiteraard geen waardeoordeel in.
Ten slotte: dit boek biedt geen poëzie-interpretaties. Wie gedichten wil
interpreteren, zal allereerst moeten weten hoe poëtische taal werkt. Aan die behoefte
komt dit boek tegemoet. Dat de grens tussen analyse en interpretatie niet scherp
getrokken kan worden, zal overigens ook hier weer blijken.
Bij de keuze van gedichten en fragmenten waarmee de vele aspecten van het
poëtisch taalgebruik worden geïllustreerd, heb ik zoveel mogelijk geput uit de twee
bloemlezingen van Gerrit Komrij: De Nederlandse poëzie van de zeventiende en
achttiende eeuw in duizend en enige gedichten (Amsterdam 1986) en De
Nederlandse poëzie van de negentiende en twintigste eeuw in duizend en enige
gedichten (Amsterdam 1979). In bijna alle gevallen waar geen vindplaats wordt
vermeld, zal de lezer de aangehaalde of bedoelde tekst bij Komrij aantreffen.
De gecursiveerde woorden in de marge verwijzen naar het register van technische
termen. Dit stelt de lezer in staat, alle plaatsen in het boek op te slaan waar
belangrijke informatie over een bepaald begrip wordt gegeven. De auteursnamen
in de marge ver-

W. Bronzwaer, Lessen in lyriek

9
wijzen naar de Literatuurlijst. Het cijfer achter de komma betreft steeds het
paginanummer in de vermelde uitgave.
Marc ter Horst, Simone Uittenbogaard en vooral Henk Hoeks zeg ik dank voor de
nauwlettendheid en interesse waarmee zij dit boek hebben begeleid in de
verschillende stadia van zijn ontstaan. Ingrid van Duren heeft haar beste krachten
gewijd aan het persklaar maken van de tekst, waarbij zij zich niet alleen een accurate
redactrice maar ook een intelligente critica heeft betoond.
Mijn vrouw en kinderen ben ik erkentelijk voor de belangstelling en het geduld
waarmee zij dit boek hebben afgewacht. Aan Laura, de jongste, dankt het in letterlijke
zin zijn bestaan. Yvonne Engelen en mijn collega's van de Vakgroep Algemene
Kunstwetenschappen hebben ertoe bijgedragen dat mijn ouderschapsverlof
gedeeltelijk kon worden gebruikt om dit boek te schrijven.
Nijmegen, mei 1993
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Hoofdstuk 1
De taal der poëzie
Emotie en uitdrukking
En de dansende vrouwen hieven een beurtzang aan en zongen:
‘Bij duizenden sloeg Saul ze neer,
Maar David bij tienduizenden!’
(1 Samuel 18, 6)
In deze korte episode uit het oudtestamentische verslag van de oorlog tussen de
Filistijnen en de Israëlieten maken we, als het ware, de geboorte van de poëzie
mee. Poëzie is een bijzondere vorm van taalgebruik en de belangrijkste kenmerken
ervan laten zich aan het voorbeeld aflezen.
Allereerst is in het fragment niet alle taal poëtisch. Het gedeelte dat we als poëtisch
herkennen wordt voorafgegaan door een niet-poëtische, als men wil prozaïsche,
mededeling. Het poëtische gedeelte is ingebed in een niet-poëtisch kader. De
verschillen tussen het kader en de poëtische inbedding doen de bijzondere
kenmerken van het poëtische taalgebruik door contrastwerking opvallen. Nu is het
zeker niet zo dat wij poëzie altijd aantreffen in zo'n kader. Meestal wordt een gedicht
zonder inleidende of uitluidende tekst gepresenteerd. Maar er zijn vele redenen om
aan te nemen dat de poëzie in de vroegste stadia van haar bestaan, waarin zij
bovendien altijd mondeling werd voorgedragen, doorgaans het karakter had van
een tekst die op bijzondere wijze fungeerde binnen een niet-poëtisch kader. Die
vroegste poëzie bestond uit arbeidsliederen, marsliederen, lofliederen, klaagzangen,
jubelzangen en rituele gezangen, die als het ware steeds ‘op instructie’ werden
gezongen. De instructie kwam voort uit een praktische situatie, waarin doelmatig
werd gehandeld: er werd gewerkt, gedanst, gemarcheerd, de godheid werd vereerd,
een held werd bejubeld. In ons voorbeeld wordt het kader van de poëtische tekst
gevormd door de doelmatige of pragmatische situatie die door de geschiedschrijver
in prozaïsche vorm wordt meegedeeld. De eerste zin van
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het fragment bevat de schriftelijke neerslag door de kroniekschrijver van de
pragmatische instructie, die de Israëlitische vrouwen in poëzie doet uitbarsten.
De aldus ontdekte structuur is gemakkelijk te herkennen in de primitieve, de
klassieke en de middeleeuwse literatuur. We treffen haar voortdurend aan in de
bijbel. Het Boek der Psalmen is een voorbeeld van poëtische teksten die zonder
expliciete inkadering worden gepresenteerd. Maar als we ons herinneren dat we
sommige psalmen klaagpsalmen en andere lofpsalmen noemen, realiseren we ons
dat die termen geen ander doel hebben dan het pragmatische kader van de
betrokken teksten te benoemen. De heldendichten uit de klassieke oudheid en de
middeleeuwse epiek kenmerken zich eveneens door duidelijke inkadering.
Traditioneel is het aanroepen van de Muze, die de dichter moet helpen bij het
volvoeren van de instructie, die in het geval van de Odyssee bestaat uit het vertellen
van de lotgevallen van de sluwe held Odysseus. Ook in de traditie geworteld is het
vragen van aandacht voor de poëtische tekst door het gehoor tot stilte te manen
met een uitdrukking als ‘Luister!’ Naarmate de poëzie verder komt af te staan van
een doelmatige handelingssituatie waarin zij functioneel is, zoals bij een arbeidslied
of bij de lofzang op David van de Israëlitische vrouwen, verdwijnt de pragmatische
inkadering, althans voor zover zij expliciet is. Vergilius begint zijn Aeneïs met de
eenvoudige mededeling dat hij over de held Aeneas en de stichting van Rome zal
zingen en Vondel begint zijn Altaergeheimenissen met de regel:
Ik zing van Godts Altaergeheimenissen.

In deze gevallen wordt het gedicht al als een min of meer autonome tekst
gepresenteerd. Zeker bij Vondel is de instructie er een die de dichter zichzelf heeft
opgelegd: hij zingt omdat hij heeft besloten te zingen, niet omdat het door uiterlijke
omstandigheden noodzakelijk of nuttig is dat hij zingt. Niettemin kunnen we ook de
zelf-opgelegde taak van de autonome dichter nog steeds beschouwen als een
instructie. Belangrijk is, dat alle poëzie steeds als het gevolg geven aan een instructie
kan worden beschouwd en daardoor is verankerd in de levenswerkelijkheid van een
+
gemeenschap, een groep of desnoods een individu. Poëzie is altijd pragmatisch
verankerd; zij dient altijd een doel, ook als het slechts een doel is dat de dichter + pragmatiek
zichzelf heeft gesteld. Als Vasalis haar gedicht Aan een boom in het Vondelpark
begint met de regel:
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Er is een boom geveld met lange groene lokken

dan is er voor de instructie die tot dit gedicht heeft geleid geen andere aanwijzing
dan dat de dichteres zelf de noodzaak heeft gevoeld over deze boom, die ‘nog vol
van zomerwind’ en ‘ruisend als een kind’ is geveld, mededelingen te doen. Maar
als Andreas Burnier een gedicht begint met de vraag ‘Wat is een mens?’, dan kunnen
we die beginregel opvatten als de herhaling van een buiten het gedicht gestelde
vraag, waarop het gedicht een antwoord moet geven; de instructie komt dan tot de
dichter als een ‘opdracht’ van buiten, vanuit een gemeenschap die belang heeft bij
de beantwoording van de vraag. Een vergelijkbare situatie vinden we aan het begin
van Shakespeares achttiende sonnet, hier aangehaald in de vertaling van Albert
Verwey:
Zal 'k U gelijken bij een zomerdag?
Gij zijt veel milder en veel lieflijker.
De storm slaat bloesems met te hard een slag
En al te ras is zomers zoetheid ver.

Men kan dit sonnet lezen als een vervulling van een opdracht, gesteld door een
opdrachtgever aan de dichter, om hem met een zomerdag te vergelijken. De
pragmatische situatie is dan overduidelijk; alleen is de instructie, net als bij Andreas
Burnier, in de tekst van het gedicht opgenomen.
Een tweede wezenskenmerk van de poëzie dat zich aan het voorbeeld uit Samuel
laat aflezen is dat de poëzie een in taal uitgedrukte en tegelijk door de talige vorm
+
beheerste emotie is. Zij is uitdrukking en beheersing tegelijk van een emotionele
+
impuls. In ons voorbeeld is de uitgedrukte emotie verre van enkelvoudig. Zij
BREMS, 133
behelst vreugde over het gunstige verloop van een veldslag tegen de vijandige
Filistijnen, maar ook teleurstelling over het feit dat de gunstige uitslag niet aan de
koning (Saul) maar aan de legeraanvoerder (David) te danken is, gepaard aan het
besef dat Saul daardoor een slechte koning is. De complexiteit van deze emotie
vindt haar weerspiegeling in de talige vorm van de poëtische uitdrukking, die als
gevolg daarvan niet anders dan complex kán wezen. Het voorbeeld vertoont een
voor het poëtisch taalgebruik uiterst karakteristieke ‘tweeslag’, waarvoor doorgaans
+
de technische term parallellisme wordt gebruikt. De poëtische tekst valt in twee
delen uiteen, die in hun vormgeving parallel zijn aan elkaar en bovendien elkaars + parallellisme
betekenis medebepalen. Het eerste lid, ‘Saul sloeg
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ze bij duizenden neer’, zou op zichzelf niet als poëtisch herkenbaar zijn en het
tweede lid, ‘David sloeg ze bij tienduizenden neer’, evenmin. Het effect dat ons hier
van poëzie doet spreken komt pas tot stand als de twee leden tot elkaar in een
relatie komen te staan, het moment waarop de ‘tweeslag’ wordt herkend. Op dat
moment blijkt ook, dat de betekenis van de twee leden in hun relatie tot elkaar méér
is dan de optelsom van de betekenis van de twee leden afzonderlijk. Dat blijkt als
we ons realiseren dat het telwoord ‘duizenden’, waaraan we op zich de betekenis
‘zeer veel’ hechten, hier de betekenis ‘zeer veel, maar minder dan mogelijk’ krijgt
en het krijgt die extra betekenis door de parallelstelling met ‘tienduizenden’. Het
woord ‘duizenden’ is dankzij de parallellistische vormgeving van de uitdrukking hier
dus verrijkt met een surplus aan betekenis: het betekent niet meer alleen
enthousiasme over een grote hoeveelheid, maar ook frustratie over een te kleine
hoeveelheid. De complexiteit van de tot uitdrukking gebrachte emotie weerspiegelt
zich met grote precisie in de voor de uitdrukking gebruikte taalvorm. Maar bovendien
- en dat is misschien wel de best haalbare formulering waarin we het wezen van de
poëzie kunnen verwoorden - krijgen de woorden in de poëzie een andere of een
rijkere of een complexere betekenis dan die welke zij ‘van huis uit’, in de
niet-poëtische of praktische taal, bezitten.
Het parallellisme illustreert een verschijnsel dat op fundamenteel niveau aan de
orde is bij poëtisch taalgebruik, zowel in zulke betrekkelijk kleinschalige gevallen
als klankherhaling (assonantie, alliteratie of rijm), als bij meeromvattende poëtische
+
bouwprincipes als de opbouw van langere teksten in steeds dezelfde strofen. We
+
noemen dit verschijnsel geperiodiseerde herhaling. De term valt in twee delen
periodisering
uiteen, waarvan eerst de notie van de herhaling zal worden verduidelijkt. Het
+
informatietheoretische begrip redundantie kan ons hierbij helpen. Redundant is die
+
+
redundantie
informatie welke voor het tot stand komen van een betekenismoment overbodig
+
is. Zien we op straat een driehoekig verkeersbord met een geschematiseerde
VAN DIJK, 87
tekening van een fiets erop, dan zijn de driehoekige vorm en de fiets dragers van
niet-redundante informatie: ‘driehoekig’ betekent ‘waarschuwing’ en de ‘fiets’ betekent
‘voor fietsers’; met behulp van deze niet-redundante informatiedragers kunnen we
het bord dus volledig en correct interpreteren. Zo'n schematische tekening die als
informatiedrager fungeert, noemen we een pictogram. Zou zich onder het pictogram
nog een bordje bevinden met de tekst ‘Pas op voor fietsers!’, dan zou die tekst
redundant zijn; hij voegt immers geen betekenis toe aan die welke
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het pictogram al uitdraagt. Maar ook de informatie die wordt gedragen door het feit
dat het verkeersbord bijvoorbeeld van metaal is vervaardigd, kan redundant worden
genoemd, want onze interpretatie van het bord zou geen andere zijn wanneer het
van kunststof was. De grondstof waaruit een object is gemaakt, hoeft natuurlijk niet
altijd redundant te zijn. Wanneer we van iemand zeggen dat hij zijn vrouw elk jaar
een ijzeren armband cadeau doet op haar verjaardag, dan is de informatie
overgebracht door ijzeren zeker niet redundant.
Ook bij talige informatie kunnen we redundante van niet-redundante informatie
onderscheiden. Bij het normale taalgebruik in het dagelijks leven worden we door
redundante informatie overspoeld. De mededeling ‘Een fiets gekocht’ is, als antwoord
op bepaalde vragen, even informatief als de zin ‘Ik heb een fiets gekocht’; twee van
de vijf woorden zijn in het laatste geval dus redundant. Bij alle vormen van
communicatie treedt redundantie op, al zullen we vaak proberen dat te vermijden.
Wanneer iemand ons op straat begroet met de woorden ‘Goeiedag! Goeiedag!’,
dan brengt onze afkeer van redundantie met zich mee, dat we de woordherhaling
niet als redundant zullen opvatten. Dan zou de herhaling immers zinloos zijn. We
interpreteren deze woorden als buitengewoon hartelijk, of als blijk van grote
verrassing. De herhaling krijgt voor ons zodoende een betekenisvolle meerwaarde
die de strikt lexicale betekenis van het herhaalde woord te boven gaat.
Een van de vroegste voorbeelden uit de literatuur van een herhaling die deze
meerwaarde bezit is de uitroep ‘De zee! De zee!’ van de Griekse soldaten in het
vierde boek van Xenophons Anabasis, als zij uiteindelijk vanaf een heuveltop de
zee ontwaren en zich gered weten van hun Perzische achtervolgers. We kunnen
deze uitroep, net als de beurtzang van de Israëlitische vrouwen in het eerste boek
Samuel, als een oervorm van poëzie beschouwen. In het poëtisch taalgebruik werken
de informatietheoretische wetten, zoals wij die voor kunsttalen hebben opgesteld,
niet. In de logica betekent ‘a + a’ niet hetzelfde als ‘a’. Zo betekent ‘De zee! De zee!’
ook niet hetzelfde als ‘De zee!’. Nu zouden we kunnen zeggen dat bij een leeswijze
die het verschil tussen ‘De zee! De zee!’ en ‘De zee!’ op dezelfde wijze interpreteert
als het verschil tussen ‘a + a’ en ‘a’, het citaat uit Xenophon op niet-poëtische wijze
wordt gelezen.
Herhaling is op alle niveaus werkzaam in de poëtische tekst; men hoeft maar aan
eenvoudige fenomenen als rijm, maat, gelijk-
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heid van regellengte en dergelijke te denken om dit in te zien. Maar om poëtisch
+
functioneel te zijn dient de herhaling ook geperiodiseerd op te treden. De psychologie
leert dat periodisering een onmisbare voorwaarde is bij onze waarnemingen. Het + periodisering
absoluut eenmalige is voor ons niet waarneembaar, en evenmin het zich
ongedifferentieerd tot in het oneindige herhalende. Klokken en uurwerken (althans
de ouderwetse) produceren eindeloze reeksen van herhalingen van steeds hetzelfde
tikkende geluid, maar in onze waarneming worden die reeksen gebroken tot elkaar
+
+
opvolgende periodes die wij als ‘tik-tak’ waarnemen. De lucht om ons heen nemen
+
wij niet waar, behalve in de periodisering van onze ademhaling (‘in-uit’) of in de
ROBERTS, 21
+
onregelmatiger periodisering van windvlagen. Periodisering heeft dus te maken
KERMODE
+
met afwisseling, met terugkeer van hetzelfde na het andere, met ritme. De tijd
+
zelf kunnen we alleen beleven als in periodes verdeeld: etmalen, seizoenen en
ritme
de al veel abstractere periodes van generaties en tijdperken. Theorieën volgens
welke de geschiedenis zich in grote periodes van 2000 jaar zou herhalen, zoals
opgesteld door Vico, Spengler, Toynbee of Yeats, ja ook een ‘theorie’ als die over
het thans aanbrekende ‘Aquarius-tijdperk’, zijn niets anders dan symptomen van
onze periodiseringsbehoefte.
De natuur kent zonder twijfel periodisering. De loop der planeten bewijst het, maar
ook het ritme van de voortplanting, het vervellen van reptielen en de standen van
de maan. Op dergelijke natuurlijke gegevens heeft de mens zijn uitvindingen
gebouwd. Wat is het wiel anders dan een toepassing van het inzicht dat elk punt
op een cirkel bij wenteling terugkeert? Het uurwerk zowel als de kernfysica zijn op
hetzelfde besef gebaseerd. In de muziek en de poëzie heeft de mens geleerd
periodisering creatief aan te wenden, maar ook de beeldende kunst en vooral de
architectuur kennen de fenomenen van herhaling en ritme.
Het rijm is een van de bekendste verschijningsvormen van de geperiodiseerde
herhaling. In elke willekeurige woordenstroom zullen zich ongetwijfeld
klankherhalingen voordoen (deze zin bevat, bijvoorbeeld, tot nu toe al zesmaal de
+
klank /l/), maar bij het rijm zien we de klankherhaling in geperiodiseerde vorm
+
+
rijm
optreden. Op regelmatige, voorspelbare tijdsafstanden zal zich een klank
+
herhalen, zo weten we bij rijmende teksten. Daarmee kent dergelijke poëzie
isochronie
tegelijk ook ritme. Er is geen rijm zonder ritme, al is er wel ritme zonder rijm. Dat
begrijpen we als we beseffen dat de taal, en dus ook de poëzie, over andere
periodiseerbare dimensies beschikt dan de temporele. Een der belangrijkste daarvan
is
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de syntactische ordening. In het citaat uit Xenophon staan de woorden ‘De zee! De
zee!’ in een strakke syntactische ordening, die weliswaar impliciet blijft maar
gemakkelijk uiteen kan worden gelegd. Aan de eigenlijke uitroep ‘De zee! De zee!’
kunnen we tweemaal een ‘verzwegen’ aanduiding vooraf laten gaan die ons
informeert over de syntactische (en ook, herinneren we ons, de pragmatische)
functie van de uitroep. Die aanduiding zou kunnen luiden: ‘Zij riepen in vreugde
uit:...’. Wezenlijk is nu dat we, als we deze verzwegen aanduiding accepteren voor
het eerste ‘De zee!’, we haar ook moeten postuleren voor het tweede. Daarmee
blijkt deze eenvoudige herhaling strak geperiodiseerd te zijn, even strak als de
herhalingen van de eigennamen Saul en David en de telwoorden duizenden en
tienduizenden in het citaat uit Samuel. In de herhaling spelen dus complexe
+
syntactische en pragmatische structuren een rol en deze stellen ons in staat, de
+
herhaling als geperiodiseerd te interpreteren.
pragmatiek
Het is inmiddels duidelijk dat de beheersing van de in poëzie uitgedrukte emotie
tot stand komt door middel van een in het poëtisch taalgebruik werkzaam procédé
+
dat we geperiodiseerde herhaling hebben genoemd. De gegeven voorbeelden
verduidelijken tevens dat periodisering niet louter een temporeel verschijnsel is, + periodisering
maar ook betrekking heeft op de syntactische ordening waarin de woorden zijn
vervat. Tenslotte heeft de parallelstelling van de woorden ‘duizenden’ en
‘tienduizenden’ in het citaat over Saul en David ons geleerd, dat de periodisering
ook betekeniselementen betreft. We kunnen dus periodisering op minstens vier
niveaus onderscheiden: klank, woord, zin(sdeel), betekenis. Later zullen we daar
nog twee niveaus aan toe moeten voegen: dat van het metrum en dat van de
strofenbouw. Nu behandelen we nog een geval van periodisering dat niet alleen
interessant is omdat het laat zien hoe fundamenteel de periodisering is voor de
poëzie in haar meest elementaire verschijningsvorm, maar ook omdat het ons in
staat stelt een overgang te maken naar de behandeling van het derde
wezenskenmerk van het poëtisch taalgebruik.
Het gaat om een fragment uit het Finse epos Kalevala, weliswaar pas in de
negentiende eeuw schriftelijk vastgelegd, maar niettemin in deze notatie de
oorspronkelijke vorm van deze in de middeleeuwen mondeling overgedragen poëzie
getrouw weergevend. In zang 35 van de Kalevala worden de avonturen verhaald
van Kullervo, een jonge held die in veel opzichten aan Siegfried doet denken, een
van de helden uit de middelduitse epiek. Kullervo's jonge geliefde (die tevens zijn
zuster is) vertelt hoe zij, als klein
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kind verdwaald in het bos, tevergeefs om haar ouders riep en zich ten slotte
voorbereidde op de dood:
+

Toen, ten derden, vierden dage,
op de vijfde, zesde eind'lijk,
was ik voorbereid te sterven,
gaf'k mij over aan 't verderven,
maar toch stierf ik niet, ik arme,
ik, onzaal'ge en verdoemde.

In de hele Kalevala doet zich een dwangmatige behoefte gelden om bijna alle
taalmateriaal geperiodiseerd te herhalen. De regels 1 en 2 zijn, evenals 3 en 4,
volkomen parallel aan elkaar, terwijl in de regels 1, 2 en 6 ook nog eens de beide
halfregels, die elk vier lettergrepen tellen, parallel ten opzichte van elkaar zijn. Dit
korte fragment kent niet minder dan 10 parallellismen. In de eerste twee regels zijn
de herhaalde elementen telwoorden. Nu hebben telwoorden de eigenaardigheid
dat zij, bij herhaling, geen gebruik kunnen maken van een synoniem. Voor een
hoofdtelwoord bestaat immers geen synoniem: het getal twee kan niet met een
synoniem, hoogstens met een omschrijving (zoals één plus één) worden herhaald.
Telwoorden leveren dus bij de parallellistische herhaling een probleem op, althans
als de dichter letterlijke woordherhaling wil vermijden. Maar dat wil de dichter
uiteraard, omdat hij met de letterlijke woordherhaling zou vervallen tot een simpele
optelsom (‘a + a’) en daardoor geen surplus aan betekenis tot stand zou brengen.
Men ziet hoe de Kalevala het principe van de geperiodiseerde herhaling hardnekkig
handhaaft, ook waar het om telwoorden gaat. Alleen wordt het synoniem als
herhalingsmiddel vervangen door een ander procédé, dat simpelweg het volgende
getal uit de tientallige reeks invoert, tot vier maal toe, om aan de dwang tot
geperiodiseerde herhaling tegemoet te komen.
Het gevolg van deze stelselmatige toepassing van een vormprincipe is, dat de
concrete of referentiële betekenis als relatief van minder belang wordt voorgesteld.
Wie wil weten op welke dag het meisje zich nu precies met de dood verzoende,
komt bedrogen uit: het gedicht beweert dat het op de derde, vierde, vijfde of zesde
dag kan zijn geweest. We stuiten hier op een probleem dat al door Plato aan de
orde werd gesteld en onder andere door Multatuli is behandeld. In het eerste
hoofdstuk van Max Havelaar laat hij Batavus Droogstoppel een bezwaar tegen de
poëzie verwoorden dat deze ook aan de dichter van de Kalevala had kunnen richten:
‘Wil
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men de woorden in 't gelid zetten, goed! Maar zeg niets wat niet waar is. De lucht
is guur, en 't is vier uur. Dit laat ik gelden, als het werkelijk guur en vier uur is. Maar
als 't kwartier voor drieën is, kan ik, die mijn woorden niet in 't gelid zet, zeggen: de
lucht is guur, en 't is kwartier voor drieën.’ Wat Multatuli hier satirisch aan de orde
stelt is het onvermogen van Droogstoppel in te zien dat de pragmatische instructie
waaraan de dichter gehoorzaamt een andere is dan die waaraan iemand die concrete
feiten meedeelt gebonden is. Het gedichtje over guur en vier uur vertoont
onmiskenbaar het kenmerk van de geperiodiseerde herhaling (Droogstoppel zegt
dat de woorden ‘in 't gelid staan’) en deze werkt als een signaal dat de ‘waarheid’
die bij deze tekst in het geding is een andere ‘waarheid’ is dan die welke de
kroniekschrijver van concrete feiten wil meedelen. Droogstoppels geborneerdheid
is dat hij slechts één waarheidsbegrip kent, dat van de harde, bloedeloze positivist
voor wie alleen de feiten tellen.
Hiermee zijn we het derde wezenskenmerk van het poëtisch taalgebruik op het
spoor. Dichters liegen de waarheid, zegt het spreekwoord. Onder ‘waarheid’ verstaat
niet alleen Droogstoppel, maar menig vooraanstaand filosoof met hem, een toestand
die zich in de empirische werkelijkheid voordoet of heeft voorgedaan. Elke natuurlijke
taal heeft het vermogen naar zulk een toestand te verwijzen en dus in deze zin de
‘waarheid’ te spreken. Daaruit volgt logischerwijze dat men in elke natuurlijke taal
ook liegen kan en bovendien, dat deze twee mogelijkheden elkaar in die zin uitsluiten
dat een mededeling die waar is, niet tegelijk gelogen kan zijn. Dit vermogen van de
+
taal noemen we de referentiële functie: in die functie verwijst de taal naar de
+
empirische werkelijkheid waarover zij òf de waarheid spreekt òf liegt.
referentiële functie
Informatietheoretisch gesproken is de perfecte taal die welke deze functie
ongestoord kan vervullen. Maximale ongestoordheid zou dán bestaan, als de taal
zich helemaal dienstbaar zou maken aan de referentiële functie en daartoe zichzelf
onwaarneembaar zou maken, zich tot een volkomen transparant medium zou
reduceren, zodat onze waarneming zich geheel zou kunnen richten op de empirische
werkelijkheid waarnaar een taaluiting verwijst. Geformaliseerde talen, zoals
pictogrammen of het tekensysteem (de code) waarmee chemici verwijzen naar
scheikundige stoffen en hun reacties, voldoen optimaal aan deze voorwaarde. Zulke
‘talen’ (men spreekt wel van ‘harde codes’) zijn strikt logisch, glashelder, vrij van
dubbelzinnigheden en persoonlijke kleuringen. Droogstoppel wenst dus uitsluitend
in een ‘harde code’ te spreken en schrij-
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ven, zoals ook de prijs van koffie in een harde code wordt vastgesteld. Maar dichters
hanteren een andere code, een waarin ‘liegen’ en ‘waarheid spreken’ elkaar niet
uitsluiten. In die andere code is de uitspraak ‘dichters liegen de waarheid’ geen
contradictie. We begrijpen deze uitspraak dus pas als we beseffen dat zij zelf in die
andere code is gesteld: zij vertegenwoordigt een minuscuul geval van poëzie. Anders
gezegd: deze uitspraak is in de natuurlijke taal van het Nederlands gesteld, maar
+
zij gebruikt deze taal niet in haar referentiële, maar in haar poëtische functie.
Pëtische taal is dus ‘gestoorde’ taal, vertroebelde taal, die niet transparant is, + poëtische functie
maar bemoeilijkt door subjectieve elementen, bijbetekenissen en complicaties
in de vormgeving welke een begripsvertragend effect hebben doordat ze de optimale,
snelle referentie in de weg staan. Dat men poëzie langzamer leest dan feitelijke of
praktische taal is een simpel ervaringsgegeven, maar het berust op een wezenlijke
eigenschap van de poëtische taal: ze vertraagt het begrip, ze stelt het moment
+
waarop betekenis tot stand komt uit, ze bewandelt een omweg naar het doel. Bij
poëtisch taalgebruik zijn we niet zozeer geïnteresseerd in empirische feitelijkheden + POLL
waarnaar wordt verwezen, maar in de wijze waarop het taalgebruik door de
storingen waaraan het is blootgesteld andere, nieuwe betekenissen voortbrengt.

De-automatisering en iconiciteit
+

Het is vooral de Rus Viktor Sjklovski (1893-1984) geweest die met zijn opstel De
+
kunst als procédé aandacht heeft gevraagd voor deze eigenschappen van de
SJKLOVSKI, 17
poëtische taal. Wat wij zojuist ‘gestoord taalgebruik’ hebben genoemd, duidt hij
+
aan met begrippen als ‘gede-automatiseerd taalgebruik’ of ‘bemoeilijkte vorm’.
+
+
de-automatisering
Beide begrippen vereisen enige toelichting. In het dagelijks taalgebruik staan
de woorden en zinnen waarvan we ons bedienen bloot aan voortdurende slijtage + VAN DER VOORT, 29
doordat wij ze ‘geautomatiseerd’ aanwenden. Een woord als ‘moord’ verwijst
naar een gruwelijke werkelijkheid die ons, als we haar van nabij meemaken, ernstig
zal raken. Maar als we in de krant een zin lezen als ‘In New York vinden dagelijks
enige tientallen moorden plaats’, voelen we ons waarschijnlijk helemaal niet of niet
meer geraakt. De moord treft ons hier alleen als een statistisch fenomeen; we voelen
ons niet uitgenodigd bij de aangeduide werkelijkheid in existentiële zin stil te staan.
Het woord ‘moord’ werkt hier als een geautomatiseerd te-
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ken. Het slijtageproces van automatisering waaraan de woorden als taaltekens
blootstaan heeft dus enerzijds het nuttige effect dat het ons afschermt tegen de
empirische werkelijkheid en ons in staat stelt daar nuchter en onbetrokken over te
communiceren, maar anderzijds zal het ons vermogen om nog werkelijk bij de
empirische feiten betrokken te zijn, verzwakken of atrofiëren.
De poëtische taal is volgens Sjklovski bij uitstek het instrument waarmee wij deze
atrofiëring kunnen bestrijden. Ze bereikt dat door de taalmiddelen te de-automatiseren
middels een bemoeilijking van de vorm. In het genoemde opstel citeert Sjklovski de
schrijver Lev Tolstoj, die het volledig geautomatiseerde woord ‘afranselen’ uit zijn
vocabulaire schrapte en verving door een lange, bemoeilijkte en veel redundantie
+
bevattende omschrijving ‘...mensen die de wetten hebben overtreden volledig
+
uitkleden, op de grond gooien en met twijgen op het achterwerk slaan’. Deze
redundantie
aldus bemoeilijkte uitdrukking confronteert ons opnieuw in existentiële zin met
de barre werkelijkheid van wat een afranseling inhoudt en daartoe heeft de
uitdrukking een lange weg genomen, waardoor het moment waarop de betekenis
ontstaat aanzienlijk wordt vertraagd.
De idee van de bemoeilijkte vorm brengt ons zodoende tot een paradox die als
inherent aan het poëtisch taalgebruik moet worden gezien. De poëzie (nauwkeuriger:
de taal in haar poëtische functie, want het zal duidelijk zijn dat ook proza in de
poëtische functie kan worden gebruikt) draagt betekenis over, schept zelfs nieuwe
betekenis, maar bemoeilijkt en vertraagt het moment waarop de betekenis tot stand
komt. Poëzie is dus in wezen weerbarstig; zij dwingt ons inspanningen te verrichten
+
om tot betekenis te komen, terwijl de referentiële functie van de taal er juist op uit
+
is, ons bij zo weinig mogelijk inspanning zoveel mogelijk aan betekenis te doen
referentiële functie
vergaren. Dat poëzie dikwijls moeilijk te begrijpen is hoeft ons dus niet te
verbazen: het ligt in haar aard. Sterker nog: gemakkelijke poëzie is per definitie
verdachte poëzie.
Het gaat bij poëzie, zoals bij alle taalgebruik, uiteindelijk om de betekenis die zij
voortbrengt, om haar ‘inhoud’. Maar die inhoud krijgt zijn betekenis pas dankzij de
vorm waarin de poëzie hem presenteert. Met de termen ‘inhoud’ en ‘vorm’ wordt
een al heel oude discussie opgeroepen, die er ten slotte op is uitgelopen dat men
de poëzie wel heeft willen definiëren als dat taalgebruik waarbij vorm en inhoud niet
van elkaar te scheiden zijn. Tegen de achtergrond van het opstel van Sjklovski, dat
in onze eeuw zeer veel invloed heeft uitgeoefend op de literatuurwetenschap, heeft
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deze discussie opnieuw relevantie gekregen. In zijn denken wordt de vorm eerst
zelfstandig, gaat hij aandacht voor zichzelf vragen doordat hij zich als ingewikkeld
en geconstrueerd voordoet, en hij daardoor de inhoud naar het tweede plan lijkt te
verdringen, om uiteindelijk juist zo de inhoud des te scherper en verrassender te
onthullen. Maar wezenlijk daarbij is dat de aldus onthulde inhoud bepaalde
kenmerken van de vorm zal blijken te bevatten. We hebben dit in feite al gezien
naar aanleiding van het citaat uit Samuel, waarover we opmerkten dat de complexiteit
van de uitgedrukte emotie zich weerspiegelde in de complexiteit van de
uitdrukkingsvorm. Dit punt is van groot belang: het gaat hier in feite om een vierde
wezenskenmerk van de poëzie, waaraan we nu afzonderlijke aandacht zullen
besteden.
Naar aanleiding van de zegswijze ‘Dichters liegen de waarheid’ hebben we
opgemerkt dat deze uiting moet worden opgevat als gecodeerd in poëtische taal,
willen we haar kunnen begrijpen en niet afdoen als een contradictie. Thans proberen
we dit inzicht op een andere manier te formuleren, waarbij het verstrekkende
gevolgen zal blijken te hebben. De zegswijze doet een bewering over de taal van
dichters, de poëtische taal dus. Zij doet dat echter ook in die taal. Dat levert een
belangrijk logisch probleem op. Veronderstel eens dat het niet mogelijk is in die taal
enige werkelijkheidsuitspraak te doen, simpeler gezegd: de waarheid te spreken of
te liegen. Dan is elke mededeling in die taal gespeend van referentiële betekenis,
en dus ook de zegswijze ‘Dichters liegen de waarheid’. Veronderstel nu eens dat
het in de taal waarin de zegswijze is geformuleerd, wèl mogelijk is de waarheid te
spreken of te liegen. In dat geval is de zegswijze onlogisch omdat ze de
grondpremisse van die taal ontkent, namelijk dat hetgeen gelogen is, niet tegelijk
waar kan zijn. Ze is dan evenzeer gespeend van betekenis.
+
Wij stuiten hier op het logische probleem van de metataal. Om over wat dan ook
+
(laat ons zeggen, een ‘object’) te kunnen spreken, moeten we beschikken over
metataal
een taal of code die niet mede door het object is bepaald, waarin het object niet
zelf als teken of ‘woord’ fungeert. Er bestaat een grap over een typische Engelsman
die zei: ‘Alle buitenlanders zijn gek. Fransen noemen een vis “poisson” en Duitsers
“Fisch”, terwijl het natuurlijk gewoon een vis is.’ De angel schuilt in het woordje ‘het’.
Dat staat voor ‘een vis’, en als we het grapje met deze wijziging herlezen, begrijpen
we dat de Engelsman hier het object als teken laat fungeren, het ding
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waarover hij spreekt als woord misbruikt. Hij zegt dat een vis ‘natuurlijk gewoon’
een ‘vis’ is, zonder te beseffen dat een vis dan ook ‘natuurlijk gewoon’ een ‘poisson’
kan zijn. Hij heeft in feite het object en het door de taal aangewezen teken voor het
object gelijkgesteld. Anders gezegd: hij erkent dat het Frans en het Duits als
metatalen gebruikt kunnen worden om over vissen te spreken, maar voor zijn eigen
taal eist hij een aparte status op: daarin refereert het woord niet naar het object,
maar is het woord het object dat erdoor wordt aangeduid. Maar laat ons niet te snel
de conclusie trekken dat de Engelsman zélf gek is. Misschien zal hij blijken een
uiterst poëtische Engelsman te zijn.
Een van de karakteristieke eigenschappen van natuurlijke talen is, dat ze een
metatalige of metalinguale functie kunnen vervullen: men kan in het Nederlands
over de Nederlandse taal schrijven. Men kan ook zeggen, zoals Multatuli deed in
een van zijn Ideeën: ‘Misschien is niets geheel waar, en zelfs dat niet’, waarin een
taaluiting over zichzelf handelt. Dit vermogen van de taal is raadselachtig en lijkt
het hierboven gestelde over de noodzaak van een metataal om over objecten te
kunnen spreken te weerleggen. De mogelijkheid om de taal in een metalinguale
functie te gebruiken vertegenwoordigt de keerzijde van wat het grapje over de
Engelsman ons leerde: bij een rigoureus onderscheid tussen object en woord voelen
wij ons van nature niet helemaal op ons gemak, ook al zijn we bereid de logische
noodzakelijkheid ervan te erkennen. Woorden zijn voor onze beleving vaak meer
dan tekens. Zij kunnen op mysterieuze wijze identiek worden met wat zij aanduiden.
Deze ervaring kennen wij allemaal, bijvoorbeeld als het om de namen gaat van
personen die ons dierbaar zijn. Of in het cultuurbepaalde taboe dat ons verbiedt de
naam van God ijdel te gebruiken. Daarmee wordt duidelijk dat ons vasthouden aan
de identiteit van naam en object ten diepste teruggaat op magische en religieuze
beweegredenen. Nergens spreken deze duidelijker dan in het scheppingsverhaal
in Genesis: ‘God zeide: er zij licht, en er was licht’. Hier zijn woord en object als
volkomen identiek voorgesteld. Zoals er voor de schepping geen licht was, was er
ook geen woord voor licht, en het licht komt tot stand door en in het eerste uitspreken
van het woord waarmee het voortaan zal worden aangeduid. Object en woord,
inhoud en vorm zijn volledig identiek. Wat wordt benoemd bestaat en alleen dát
bestaat wat wordt benoemd. Het zal duidelijk zijn dat de betekenis waarvan hier
sprake is, in onze eigen taal juist daarom niet helemaal bevredigend kan worden
geformuleerd, omdat die taal per definitie uit-

W. Bronzwaer, Lessen in lyriek

24
gaat van een andere relatie tussen woord en object. We hebben hier dus met een
in diepste wezen onzegbare betekenis te maken.
Toch kunnen we deze betekenis vatten. De verklaring daarvoor is dat de vorm
van de uitdrukking waarin deze betekenis tot ons komt, kan worden gezien als een
andere taal, een tweede taal, die náást of bóven de natuurlijke taal waarin de
+
boodschap is vervat, betekenis voortbrengt. Deze ‘vormtaal’ (een betere term is
niet te vinden) herkennen we ook in het citaat uit Genesis weer aan de structuur + vormtaal
van de geperiodiseerde herhaling, wat ons deze uiting als fungerend op de wijze
van de poëtische taal doet opvatten. Als de ‘pragmatische instructie’ kunnen we
Gods scheppende woord beschouwen en dit resulteert in een structuur waarin
verbogen werkwoordsvormen van het woord ‘zijn’ in parallelstelling staan met het
woord ‘licht’. Let op dat ook hier geen sprake is van een simpele ‘a + a’-formule: het
woord ‘licht’ is de eerste keer dat het voorkomt slechts een woord zonder betekenis,
want er bestáát nog geen licht; de tweede keer is het een ‘echt’ woord dat duidt op
iets dat nu werkelijk bestaat. De parallelstelling van de woorden ‘duizenden’ en
‘tienduizenden’ in het citaat uit Samuel voorzag beide woorden van een nieuwe of
verrijkte betekenis, zodat we ook dáár kunnen zeggen dat de parallelstelling als
vorm een eigen ‘taal’ is geworden die haar eigen betekenissen voortbrengt. Dan
begrijpen we dat in het citaat uit Genesis de ‘vormtaal’ scheppend actief is en wel
op een nog fundamentelere manier: ze schept extra betekenis daar waar van enige
primaire betekenis nog geen sprake is, want de woorden betekenen nog niets. In
dit citaat zien we de poëtische functie van de taal niet alleen in de meest onverhulde
vorm, maar ook met het grootst mogelijke effect dat wij ons maar kunnen voorstellen.
+
In poëtisch taalgebruik blijkt dus de vorm een eigen taal te zijn, die doorgaans
+
+
secundaire code
als ‘secundaire’ of ‘parasitaire’ code wordt voorgesteld, waarbij de gebruikte
+
natuurlijke taal uiteraard de primaire code vertegenwoordigt. In de woorden van
primaire code
+
de Russische semioticus Juri Lotman: ‘De poëtische taal is een secundair
+
+
LOTMAN
modellerend systeem’, waarin we de term ‘modellerend’ kunnen verstaan als
+
‘betekenisvoortbrengend’. De oude discussie over vorm en inhoud is hiermee
DE FEIJTER, 81
volledig op losse schroeven komen te staan: als de vorm zelf een taal is, dan
brengt ook hij betekenis voort, heeft dus inhoud. Dat de vorm zelf betekenisdrager
+
is, werd ook door anderen wel bepleit (de Deense taalkundige Hjelmslev
+
+
HJELMSLEV
bijvoorbeeld, en bij ons Simon Vestdijk), maar nergens is dit inzicht met
+
betrekking tot de poëtische taal zo diepgaand uitgewerkt als bij Lotman.
VESTDIJK 1
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In verband met de notie van het ‘secundair modellerend systeem’ dat hij voor de
poëtische taal kenmerkend acht, staat bij Lotman de overtuiging dat in het poëtisch
taalgebruik de taaltekens iconisch zijn, of althans zo worden opgevat. In de
+
+
semiotiek, de wetenschap die zich met tekens bezighoudt, wordt met icoon een
teken bedoeld dat in zijn materiële vorm een natuurlijke of als men wil realistische + iconiciteit
+
gelijkenis vertoont met datgene waar het naar verwijst. Zulke iconische tekens
WIMSATT 1, 217
BRONZWAER DORLEIJN VAN
zijn ons in het dagelijks leven zeer vertrouwd. Een verbod om rechtsaf te slaan
geven wij aan met een iconisch teken: een naar rechts omgebogen pijl met een ZOEST
streep erdoor. Op elk station kan men aanwijzingsborden zien waarop bijvoorbeeld
de uitgang niet met het woord ‘uitgang’ wordt aangegeven, maar met een icoon:
een aan één kant open vierkantje waaruit een pijltje naar buiten wijst. Zo'n bord is
ook leesbaar voor iemand die het woord ‘uitgang’ niet kan lezen, voor buitenlanders
dus zowel als voor analfabeten. Het voorbeeld geeft al aan dat iconische tekens tot
op zekere hoogte gemakkelijker te interpreteren zijn dan talige aanduidingen.
Taaltekens zijn in principe namelijk niet-iconisch. Het woord ‘hond’ vertoont in zijn
materialiteit - zijn klanken of letters en de wijze waarop deze zijn gerangschikt géén natuurlijke gelijkenis met het bedoelde beest. Taaltekens zijn symbolisch,
zeggen de semiotici; ze zijn gebaseerd op een systeem van afspraken. Op de
eenvoudigste manier gezegd, iedereen die Nederlands spreekt, houdt zich aan de
afspraak om een bepaald soort beest met het teken ‘hond’ aan te duiden en een
ander soort beest met het woord ‘kat’. Minder eenvoudig gezegd: de grammatica
en het woordenboek van een taal vormen een zeer ingewikkeld stelsel van afspraken
waaraan de gebruikers van die taal zich houden. Maar zulke afspraken zijn
+
+
conventioneel of willekeurig in die zin dat zij niet zijn gelegitimeerd door een
+
natuurlijke gelijkenis tussen woorden en hun betekenissen. Afspraken zijn
conventie
+
‘opzegbaar’. Als alle Nederlanders, Surinamers, Vlamingen en Zuidafrikanen
VAN PEER, 24
voortaan honden met het woord ‘kat’ zouden gaan benoemen en andersom, dan
was er niets ernstigers gebeurd dan dat de ene afspraak door een andere was
vervangen - en daar zou de Nederlandstalige communicatie niets onder te lijden
hebben. Een recent voorbeeld van zo'n afspraakwijziging heeft zich in ons land
voorgedaan, toen men plotseling besloot een ‘gijzelaar’ een ‘gegijzelde’ te gaan
noemen, omdat men ten onrechte dacht dat een woord eindigend op -aar altijd een
actieve beoefenaar van een handeling moest aanduiden. Een ‘handelaar’ is iemand
die handel bedrijft en daarom moest een ‘gijzelaar’, zo dacht men, iemand
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zijn die een gijzeling bedreef: het woord kon niet worden gebruikt voor iemand die
een gijzeling onderging. De afspraak werd dus veranderd en wel op gronden die
zeker blijk geven van systematiek, ook al zijn ze uit taalhistorisch oogpunt onjuist.
Er werd een nieuwe afspraak gemaakt met betrekking tot het gebruik van het woord
‘gijzelaar’ en de oude werd opgezegd. Dat bracht wel met zich mee dat het woord
‘gijzelaar’ praktisch onbruikbaar werd, want het zou zeker nog een hele tijd
dubbelzinnig zijn: de opgezegde afspraak zou door blijven werken en veel
taalgebruikers zouden zich steeds weer afvragen of het woord nu krachtens de
oude of krachtens de nieuwe afspraak werd gebruikt als zij het tegenkwamen. Aan
deze moeilijkheid kwam men tegemoet door nóg een afspraakverandering voor te
stellen: men zou spreken van ‘gegijzelde’ en ‘gijzelnemer’. Of dergelijke woorden
fraai zijn, mag vanuit het belang van ondubbelzinnige communicatie natuurlijk geen
rol spelen en of dergelijke afspraakwijzigingen zich ook doorzetten, kan pas op de
lange duur worden vastgesteld.
+
Het behandelde voorbeeld is in verband te brengen met Lotmans idee van het
secundaire systeem. Los van de betekenis die het woord ‘gijzelaar’ in de primaire + secundaire code
code heeft, ontleent het aan de analogie met ‘handelaar’ (een analogie waarvan
we ons natuurlijk wel eerst bewust moeten maken) ook een plaats in een secundaire
code: die namelijk waarin we al dan niet terecht denken dat woorden eindigend op
-aar de betekenis ‘bedrijver van een handeling’ hebben. Ook dit secundaire systeem
bezit zijn eigen regels; men kan, dit systeem eenmaal aanvaardend, niet meer
volhouden dat een ‘kunstenaar’ iemand is die passief van kunst geniet. Wil men
Lotmans theorieën goed begrijpen, dan moet men de volgende redenering proberen
te volgen: binnen het primaire systeem is ‘kunstenaar’ een volledig willekeurig of
symbolisch teken, maar op grond van het feit dat het ook van een secundair systeem
deel uitmaakt is het niet willekeurig meer: het vormkenmerk ‘-aar’ brengt noodzakelijk
met zich mee dat een ‘kunstenaar’ iemand is die actief kunst bedrijft. Dit aspect van
de betekenis van het woord is niet opzegbaar. Voor de taalgebruiker die zich binnen
de primaire code ophoudt is dit betekenisaspect ‘van buiten af’ gegeven of
vastgesteld, door een hogere instantie als het ware. Hoe men zich zo'n hogere
instantie voor moet stellen is natuurlijk een heel probleem. Men kan het
scheppingsverhaal uit Genesis aanvoeren door te zeggen dat het God is die
vaststelde dat licht ‘licht’ heet omdat het ook licht is. Dan is duidelijk dat taalfilosofie
kan grenzen aan theologie. Men kan ook zeggen, en dat doet Lotman, dat
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voor wie zich in de primaire code beweegt, de secundaire code betekenissen oplegt
+
die iconisch zijn, want niet opzegbaar en niet willekeurig.
Misschien moet dit anders worden geformuleerd, want het zal niet onmiddellijk + iconiciteit
duidelijk zijn dat het vormkenmerk ‘-aar’ even iconisch is als het eerder genoemde
verkeersverbod met een naar rechts gebogen pijl met een streep erdoor. We raken
+
dan aan een erg moeilijke semiotische discussie: velen beweren dat zulke simpele
+
+
GOODMAN, 231
‘beeldende’ iconen óók niet of niet helemaal worden begrepen op grond van
+
een natuurlijk gegeven gelijkenis tussen teken en ding. Dat moeten we laten
ECO, 191
liggen. We grijpen liever terug op een al eeuwenoude, door Plato in zijn dialoog
Kratylos begonnen discussie over de vraag of woorden nu betekenis hebben
krachtens afspraken of krachtens het feit dat ze op een of andere manier deel
hebben aan het ‘wezen’ van de dingen die ermee worden aangeduid. Voor Plato
was een concreet ding - zeg een bed - niet hetzelfde als de idee van het bed, maar
het had wel, op onvolmaakte wijze, iets van het wezen van de idee in zich. Zelfs
het woord ‘bed’ bevatte nog iets van het wezen van de idee, zij het op nóg
onvolmaakter wijze. Deze redenering leidde ertoe dat er een taalopvatting is ontstaan
(die Plato overigens uiteindelijk verwierp), waarin men ervan uitging dat er een
wezensrelatie tussen woord ending bestaat. Het valt gemakkelijk te begrijpen dat
+
in deze opvatting het fenomeen van de onomatopee, het klanknabootsend woord
+
als ‘koekoek’ of ‘kukeleku’, een grote rol heeft gespeeld. In de notie van het
onomatopee
iconisch teken komt deze opvatting terug. Binnen dit denken zijn de betekenissen
van woorden niet opzegbaar, want ze worden bepaald door de wezensrelatie die
tussen woorden en dingen bestaat. Om dan terug te keren naar Lotman: de primaire
code is onderworpen aan een secundaire, die van buiten af betekenissen oplegt
welke vanuit de primaire code niet kunnen worden opgezegd. De vormgeving van
+
de poëtische taal werkt als zo'n secundaire code: zij brengt haar eigen betekenissen
mee die, vanuit het niveau van de primaire code gezien, van buiten af vastliggen. + secundaire code
Zodra deze betekenissen gaan fungeren in de primaire code, worden zij als
iconen opgevat.
Om Lotmans gedachtengang te illustreren, maken we gebruik van het
eenvoudigste voorbeeld dat zich denken laat: Droogstoppels gedichtje ‘Het weer is
guur / En het is vier uur’. De vormgeving vertoont overduidelijk een parallelstelling
van een tijdstip en een weersomstandigheid. Deze wordt gemarkeerd doordat we
geperiodiseerde herhalingen aantreffen: op klankniveau de letter-
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+

greep ‘uur’, op syntactisch niveau de structuur ‘a is b’. Er is dus sprake van een
+
‘vormtaal’ die als secundaire code fungeert. Deze vormtaal stelt de herhaalde
vormtaal
elementen aan elkaar gelijk en brengt daardoor betekenissen voort die op het
niveau van de primaire code als van buiten af zijn gegeven. De primaire code vult,
als het ware, deze elementen met semantisch materiaal, maar dat semantisch
materiaal van de primaire code wordt dan door de van buiten opgelegde
parallelstelling ook gedwongen begrepen te worden als aan elkaar gelijkgesteld.
De vormgeving dwingt ons dus een weersomstandigheid als gelijkgesteld aan een
bepaald tijdstip te begrijpen, dwingt ons, ze als deel hebbend aan elkaars ‘wezen’
te beschouwen, als iconen van elkaar te zien. Er ontstaat dus een totaal nieuwe
betekenis: het genoemde tijdstip is een guur tijdstip of is zoals het weer is wanneer
het guur is. En wat de syntactische periodisering betreft: op dezelfde wijze
redenerend komen we tot een nieuwe betekenis die omschreven kan worden als:
‘zoals het weer is wanneer het guur is, zo is “het” wanneer het vier uur is’ Waarbij
we vooral de vraag voelen opkomen, wat ‘het’ dan wel mag zijn. Wanneer we in de
gewone taal iemand horen zeggen ‘het is vier uur’, stellen we deze vraag niet. ‘Het’
is dan een louter formeel element in de primaire code. Het gedicht doet ons de vraag
+
naar de betekenis van dit ‘het’ wèl stellen. In Lotmans woorden: de vorm (op het
+
vlak van de primaire code) is gesemantiseerd door de ‘vormtaal’ van de
DE FEIJTER, 81
secundaire code. Poëtisch taalgebruik is taalgebruik waarin in principe elk formeel
element betekenis gaat dragen; huiselijk gezegd: poëzie is taal waarin álles er toe
doet.
De vorige alinea wordt onmiddellijk belachelijk wanneer men denkt dat het
gedichtje van Droogstoppel nu is geïnterpreteerd. Ten eerste behoeft het geen
interpretatie: het is daarvoor te gemakkelijk. Ten tweede is de interpretatie een
activiteit die volgt op wat in de vorige alinea is geprobeerd, namelijk expliciet te
maken hoe de betekenis van een poëtisch georganiseerde tekst wordt bepaald door
zijn vormgeving. Uitleggen hoe een poëtische tekst betekenis tot stand brengt is
+
iets wezenlijk anders dan de interpretatie van een tekst. Onder interpretatie verstaan
we een persoonlijke beslissing over de betekenis van een tekst en over de functie + interpretatie
welke een tekst op grond van die betekenis kan vervullen in ons persoonlijk
+
bestaan en in een wijder maatschappelijk verband. Over de verhouding tussen
+
analyse en interpretatie zijn vele geleerde boeken geschreven. Voor ons is van
IBSCH
belang, dat in dit boek geen interpretaties zullen worden gepresenteerd; het wil
alleen uitleggen hoe poëzie betekenis voortbrengt, en wel op technische wijze,
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dat wil zeggen zonder op de vraag in te gaan of poëzie belangrijk is, wat nu eigenlijk
schoonheid is, en of wij betere mensen kunnen worden door poëzie te lezen.

De opzegbaarheid van het poëtisch teken
Om nogmaals op het citaat uit Samuel terug te komen: de tendens tot iconisering,
die aan het poëtisch taalgebruik eigen is, kunnen wij, net als de andere
wezenskenmerken van poëtisch taalgebruik, hiermee uitstekend demonstreren. De
organisatie van de taalvorm in de beurtzang met twee leden die onderling parallel
+
gestelde geperiodiseerde herhalingen laat zien, vertoont een natuurlijke gelijkenis
met de tweeslag die we in de tot uitdrukking gebrachte inhoud hebben laten zien + periodisering
en die we als een spiegel van de wrijving tussen de verschillende emoties hebben
opgevat. De organisatie van de tekst fungeert dus als een icoon van de inhoud
ervan. Poëzie is dát taalgebruik waarin wij ernaar streven aan de willekeur of de
opzegbaarheid van de tekens te ontkomen, waarin wij de taal niet meer willen laten
verwijzen naar een werkelijkheid, maar haar gebruiken om nieuwe betekenissen
op te roepen en daardoor nieuwe werkelijkheden tot stand te brengen.
Poëtisch taalgebruik zal de woorden, die in de primaire code - het dagelijks
taalgebruik - conventioneel en willekeurig zijn en hun betekenissen uitsluitend aan
afspraken danken, een iconische functie opdringen, waardoor zij deel gaan hebben
aan het wezen van wat zij aanduiden. Woorden worden in de poëzie tot iconen.
Enerzijds verwijzen ze altijd naar hun conventionele betekenis in de primaire code,
anderzijds verwijzen ze naar een nieuwe betekenis waarnaar ze strikt genomen niet
kunnen verwijzen omdat ze deze nieuwe betekenis zelf zijn in de zin van als icoon
afbeelden. Deze wat geforceerde formulering kan worden verduidelijkt door te
herinneren aan het ervaringsfeit dat poëzie altijd eerst gewoon en letterlijk moet
worden gelezen, maar daarnaast ook altijd ‘ongewoon’ en niet-letterlijk moet worden
verstaan.
Als Herman Gorter in zijn Mei spreekt van ‘witzwarte eksters’ en een kleppend
dorpsklokje tot een ‘dorrepsklokje’ maakt, motiveert hij die twee woorden door ze
tot iconen te maken. Hij behoeft daartoe de medewerking van de lezer, die in het
eerste geval het woord ‘witzwart’ als een icoon van de kleur van de vogel moet zien,
+
als een visuele onomatopee dus, en in het tweede geval het woord ‘dorrepsklokje’
+
als een auditieve onomatopee moet horen
onomatopee
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die het geluid van een dorpsklokje nabootst. De dichter slaagt dus niet als de lezer
niet meewerkt, het creatieve proces niet telkens mee voltrekt. Er wordt van de lezer
dus net zo goed creativiteit verwacht als van de dichter, misschien wel dezelfde
creativiteit, zij het niet dezelfde technische vaardigheid. Men hoort wel eens zeggen
dat er meer poëzie geschreven dan gelezen wordt. Als we er rekening mee houden
dat iedere poëzieschrijver in elk geval zijn eigen poëzie leest, kan dat niet waar zijn.
Misschien is het wel zo, dat er evenveel poëzie wordt geschreven als er wordt
gelezen.
+
De voorbeelden uit Mei laten zien dat het poëtisch iconiseren niet steeds een
zeer drastische ingreep in het taalsysteem hoeft te zijn, maar vaak neer zal komen + iconiciteit
op het wekken of activeren van ‘sluimerende iconen’ die in de primaire code al
zijn meegegeven of voorgevormd. Het woord ‘witzwart’ zal ook in de primaire code
+
al bestaan; in dat geval kunnen we zeggen dat Gorter de icoonwaarde ervan
+
actualiseert en het woord de-automatiseert, in de zin van Sjklovski. (Men zou
de-automatisering
zich overigens wel kunnen afvragen, of het poëtisch effect even sterk zou zijn
geweest als Gorter van ‘zwartwitte eksters’ had gesproken; dát woord is in de
primaire code in ieder geval gewoner, dat wil zeggen sterker geautomatiseerd.) In
het geval van het ‘dorrepsklokje’ kan men opmerken dat het de gewone
standaarduitspraak van het woord realistisch weergeeft; de ongebruikelijke spelling
de-automatiseert dat standaardwoord dan met het gelukkige effect dat het als
+
onomatopee kan fungeren. Wat Gorter hier doet, benadert wat we gewoon zijn
+
‘visuele poëzie’ te noemen, zoals we die kennen uit het werk van Paul van
BUNING MOOIJ 1
Ostaijen. De visuele poëzie behoeft aparte behandeling; wij volstaan er hier mee
te stellen dat daarbij een secundaire spellingscode wordt toegevoegd of opgelegd
aan een primaire spellingscode, waardoor de tekens van de primaire code iconisch
worden ten aanzien van hun betekenis.
We besluiten hiermee onze poging om een aantal wezenskenmerken van het
poëtisch taalgebruik te beschrijven. We pretenderen niet, alle wezenskenmerken
te hebben behandeld. Niemand kan die opsommen. Elke visie erop is tijdgebonden
en cultuurbepaald. Dit boek wil niet duidelijk maken wat poëzie is in het licht van de
eeuwigheid; het is vanuit het blikveld van een twintigsteeeuwer geschreven die
probeert uit te leggen hoe de twintigste eeuw over poëzie denkt, en dan nog alleen
maar in grote lijnen en in onvermijdelijke simplificaties.
Door alle eeuwen heen heeft men aan de poëzie het vermogen toegekend, het
‘absolute’, het ‘ene’, het ‘eeuwige’ tot uitdrukking te
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brengen, de ‘diepste waarheid’ te onthullen. Zulke formuleringen zijn
literatuurhistorische clichés waaraan onze nuchtere tijd zich niet gaarne meer zal
bezondigen. Toch doet men er goed aan, de mogelijkheid niet uit te sluiten dat onze
zienswijze, volgens welke de poëzie dàt taalgebruik is waarmee wij aan de
opzegbaarheid van de tekens proberen te ontsnappen, niets anders is dan een
eigentijdse versie van dezelfde behoefte aan 't ene, 't eeuwige, de absolute waarheid.
Ook in onze ogen is de poëzie nog altijd een van onze meest ambitieuze
inspanningen, een greep naar het goddelijke, een poging het absolute te annexeren.
Monotheïstische culturen als de joodse en de christelijke kennen een sterke traditie
+
van verboden ten aanzien van de poëzie. De Mozaïsche wet formuleerde het
+
beeldverbod, dat ook in de christelijke cultuur (denk aan de Reformatie) een rol
TEN BERGE WIMSATT 1,
85
is blijven spelen. Lotmans idee om de poëzie te begrijpen als een poging om
+
betekenissen weer als iconen te zien, is in dit cultuurhistorisch kader zeker geen
+
onverwachte ontwikkeling. Mozes zag het beeld als gevaarlijk, omdat het de
iconiciteit
aanschouwer in de verleiding bracht het beeld op magische wijze te begrijpen
als deelhebbend aan het wezen van het afgebeelde. Een afbeeldbare God was
daarom blootgesteld aan het gevaar gelijkgesteld te worden aan zijn afbeelding,
die daardoor tot afgod werd. De behoefte aan iconisering van betekenissen is
kennelijk een dieptepsychologisch kenmerk van onze psyche, die de droom kent
deel te hebben aan het wezen van wat wij kunnen aanduiden, de droom alles wat
wij ons kunnen voorstellen, ook te zijn. Kunnen wij God afbeelden, kunnen wij hem
noemen, dan zijn wij hem ook. De poëzie is een poging om het onbenoembare te
benoemen. Ze vertegenwoordigt een verleiding, vergelijkbaar met die waaraan
Adam en Eva in het paradijs blootstonden: te worden als God. Geen wonder dat zij,
vanaf Plato, steeds weer is verboden; geen wonder ook, dat zij zelf dit verbod steeds
weer heeft opgeheven.
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Hoofdstuk 2
De poëtische functie
Paradigma en syntagma
+

In het inleidend hoofdstuk hebben wij gezien dat de geperiodiseerde herhaling het
meest in het oog springende uiterlijke kenmerk van de poëtische taal is. Een van + periodisering
de meest invloedrijke uitwerkingen van dit inzicht in onze eeuw is te vinden in
het werk van Roman Jakobson (1896-1982). Hij begon zijn loopbaan als lid van een
groep geleerden in Rusland, die later als de ‘Russische Formalisten’ bekendheid
kreeg, en werd uiteindelijk hoogleraar in de Verenigde Staten. Een punt waarop
Jakobson altijd de nadruk heeft gelegd, is dat de studie van de poëtische taal een
onderdeel vormt van de taalkunde, eerder dan van bijvoorbeeld de esthetica. Hij
probeerde het effect dat de poëtische taal op ons heeft te analyseren als een
taalkundig fenomeen, waarbij hij poëtische teksten beschreef aan de hand van
speciale, taalkundige eigenschappen, en niet vanuit een perspectief als ‘schoonheid’
of ‘de uitdrukking van emoties’.
+
Jakobsons theorie van de poëtische functie begint met de vaststelling dat elke
taaluiting een combinatie van functies kent: ze is expressief in zoverre ze iets tot + JAKOBSON 2
uiting wil brengen dat de spreker of schrijver ‘kwijt wil’; ze is referentieel in zoverre SCHROVER 1, 166
DE FEIJTER, 64
ze iets over de wereld meedeelt; ze is conatief in zoverre ze zich altijd tot een
hoorder of lezer richt; ze is fatisch in zoverre ze altijd een kanaal (geluidsgolven VAN PEER, 196
bij het spreken bijvoorbeeld) nodig heeft om het contact tot stand te brengen tussen
degene die de uiting voortbrengt en degene die haar ontvangt; ze is ten slotte
metalinguaal in zoverre ze zich over zichzelf kan uitlaten (zoals in Multatuli's idee
‘Misschien is niets geheel waar, en zelfs dat niet’). De vijf genoemde functies zijn
ons vertrouwd en wij kenden ze ook al voordat Jakobson ze benoemde. Maar de
+
zesde functie die Jakobson onderscheidt, de esthetische of poëtische functie, werd
+
voor het eerst door hem als een taalkundig fenomeen beschreven, dat zich in
poëtische functie
principe in elke taaluiting kan voordoen, maar bij sommige uitingen van
doorslaggevend belang wordt. In dat geval beschouwen
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wij die uitingen als poëtische teksten. Bij de poëtische functie is aan de orde dat de
taaluiting haar functionaliteit niet ontleent aan dienstbaarheid ten opzichte van
spreker, hoorder of wereld, met andere woorden dat de taaluiting niet zozeer
expressief, conatief of referentieel is, maar dat zij in de eerste plaats in functie staat
van zichzelf, van haar eigen taalkundige structuur of organisatie. We kunnen dat
voorlopig met een zeer eenvoudig voorbeeld duidelijk maken. De slagzin ‘Kopen
bij de Spar is sparen bij de koop’, door Bob Hanff bedacht voor het
kruidenierswarenbedrijf van zijn broer, is conatief voor zover wij deze functioneel
maken door hem als aansporing op te vatten om onze boodschappen bij een
bepaalde winkel te doen en is poëtisch voor zover wij hem bewonderen om de
interessante manier waarop hij taalmateriaal organiseert.
De zes functies van Jakobson zijn in principe dus niet aan een bepaald corpus
van teksten gebonden. Wij noemen sommige teksten poëtisch en volgens Jakobson
is in die teksten het taalmateriaal op een bepaalde wijze georganiseerd. Maar de
slagzin van zojuist zal niemand poëzie noemen, ook al vertoont het taalmateriaal
daarin de organisatie die typisch is voor de poëtische functie. Om een tekst tot het
corpus van de poëzie te rekenen is meer nodig. De mogelijkheid om een tekst als
poëzie te lezen is dus een noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde om
hem tot de poëzie te rekenen. Er bestaat een gedichtje De ontdekking van K.
Schippers:
als je goed
om je heen kijkt
dan zie je dat
alles gekleurd is.
+

Het werd in het zesde nummer van het tijdschrift Barbarber gepubliceerd, in 1959.
Later, in zijn roman Bewijsmateriaal uit 1978, gebruikte Schippers deze tekst nog + RENDERS, 56
een keer, maar nu als proza: ‘Als je goed om je heen kijkt, dan zie je dat alles
gekleurd is’. Woordelijk is er niets aan de tekst veranderd. Hij kan dus als poëzie
worden gelezen, maar ook als proza. Hij beschikt kennelijk over poëtisch potentieel,
maar hoeft daarom nog niet tot het corpus van de poëzie te worden gerekend.
Filosofisch uitgedrukt: men kan poëzie zowel extensief als intensief definiëren. In
het eerste geval bedoelt men de poëzie als een verzameling van alle teksten die
onder de definitie vallen, als een corpus dus; in het tweede geval doelt men
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op bepaalde eigenschappen die de tekst een poëtische functie geven. De slagzin
‘Kopen bij de Spar is sparen bij de koop’ kennen we dan een poëtische functie toe,
zonder dat wij hem tot het corpus van de poëzie rekenen. Het tijdschrift Barbarber
(1958-1971) heeft, onder invloed van de internationale avant-gardebeweging dada,
dit verschil tussen de idee van de poëzie als een overgeleverd corpus en de idee
van het poëtisch potentieel van teksten wel vaker aan de orde gesteld. Zo heeft het
van volslagen triviale teksten als kranteberichtjes het poëtisch potentieel weten te
activeren door deze in een bepaald kader te presenteren, waardoor ze een poëtische
functie kregen zonder daardoor tot de poëzie in extensieve zin te gaan behoren.
De volgende stap die Jakobson zet is een poging om de specifieke organisatievorm
die het taalmateriaal in poëtische teksten vertoont en die hun poëtisch potentieel
wekt, op het spoor te komen. Hij begint met vast te stellen dat er in principe twee
manieren zijn waarop taalmateriaal kan worden geordend. Men kan taalelementen
die van nature op elkaar lijken, naar klank of naar betekenis, tot dezelfde categorie
+
rekenen en zo'n categorie heet dan paradigma. De woorden guur en uur behoren
+
op grond van klankovereenkomst tot een paradigma, waartoe ook duur, azuur
paradigma
en glazuur mogen worden gerekend. Anderzijds kan glazuur ook worden gerekend
tot een paradigma waarvan gluren, glasnost, gluiperig en gladjes deel uitmaken.
Het woord gluur hoort tot deze beide paradigmata. Dat alles louter op grond van
klankverwantschap. Er zijn daarnaast ook semantische paradigmata op te stellen,
waarin woorden bij elkaar worden gebracht op grond van betekenisverwantschap,
die door Jakobson ook als ‘natuurlijk’ wordt gezien; semiotici zouden zeggen dat
+
beide vormen van verwantschap, de fonetische en de semantische, in de primaire
+
code werkzaam zijn, ook al bestaat de fonetische verwantschap reeds vóórdat
primaire code
er sprake is van de code. Een semantisch paradigma vormen de woorden vader,
moeder, kind, erfgenaam, nakomeling, of de woorden alcohol, sterke drank, borrel,
hartversterker, aperitief. Maar het woord aperitief kan ook worden beschouwd als
deel uitmakend van een paradigma dat voorgerecht, hoofdschotel, toetje, digestief
bevat. Elk woord kan dus zweven van het ene naar het andere paradigma. Een
paradigma is een ordeningstechniek waarmee wij het taalmateriaal in zeer diverse,
eindeloos vele groeperingen kunnen onderbrengen. We maken daartoe gebruik van
klank- en betekenisverwantschappen die in de natuurlijke taal, de primaire code,
zijn gegeven en die wij steeds kunnen herordenen.
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Het meest eenvoudige woord, het lidwoord de, kan in de volgende paradigmata
worden ondergebracht (en de lijst is per definitie niet volledig):
- alle woorden eindigend op een stomme -e, zoals integere en bedrieglijke;
- alle lidwoorden van dezelfde primaire code, dus het en een;
- alle woorden van die code die geen werkwoord, zelfstandig naamwoord of
bijvoeglijk naamwoord zijn, enzovoort;
- alle éénlettergrepige woorden van de code, zoals aap en riep;
- alle woorden van de code die met het foneem /d/ beginnen, zoals daarom en
denken;
- alle woorden van de code die geen insekt aanduiden, zoals olifant en hier.
Het zal duidelijk zijn dat zo'n lijst eindeloos is; het paradigma is namelijk het resultaat
van een beslissing die wij nemen om een bepaald woord met bepaalde andere
woorden in verband te brengen.
Het bovenstaande kan ook zó, als het ware van de andere kant af, worden
geformuleerd: bij elke taaluiting gaat aan ieder woord de beslissing vooraf om juist
dat woord uit een bepaald paradigma te kiezen. In de zin:
het kind slaapt
is bij het eerste woord sprake van een keuze uit het paradigma de - een - het; bij
het tweede woord is gekozen uit het paradigma kind - baby - peuter - nakomeling onvolwassene - erfgenaam enzovoort; bij het derde woord uit het paradigma slaapt
- sluimert - verkeert in dromenland - ligt in Morpheus' armen enzovoort. Het
paradigma de - het - een is gesloten, wat wil zeggen dat het niet kan worden
uitgebreid; de andere twee kunnen dat wel en zijn dus open. Dat is één restrictie
en die wordt geregeld door andere regels van de primaire code: het aantal lidwoorden
is beperkt. Bij de twee andere paradigmata gelden andere restricties, die geregeld
+
zijn op grond van de referentiële functie van de taal: als het slapende kind tien jaar
oud is, zijn de woorden baby en peuter uitgesloten en zou het paradigma anders + referentiële functie
luiden. Ziet men echter van deze restricties af en beschouwt men de zin even
als een structuur op zich (hij is dan geen echte taaluiting meer), dan zijn de hier
opgesomde paradigmata geldig.
De eerste manier waarop wij taalmateriaal ordenen om tot zinvolle uitingen te
komen is dus het paradigma. De tweede manier
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betreft de regels waaraan een taaluiting moet voldoen wil ze het eenmaal gekozen
woordmateriaal in een zinvol verband kunnen plaatsen. Die regels bepalen welke
woorden een verband met elkaar kunnen aangaan in een lineaire ordening. Anders
+
gezegd: welke woorden achtereen kunnen worden geplaatst om syntagmatische
+
structuren te vormen die door de deelnemers aan de code worden begrepen.
syntagma
Het meest eenvoudige voorbeeld is de regel die voorschrijft dat men moet zeggen
‘het kind slaapt’ en niet ‘het kind slapen’. Kiezen wij eenmaal het woord kind, dan
brengt dat restricties mee voor de keuzen die wij kunnen maken op andere posities
in het syntagmatisch verband waarin het woord voorkomt. Elk woord bekleedt een
positie in het syntagmatisch verband en elk keuze op elk positie heeft consequenties
voor de keuzen op alle andere posities. Een voorbeeld maakt dit zichtbaar:
de kinderen slapen
de baby slaapt
het kind slaapt.
In elk zin zijn drie posities te onderscheiden: in de eerste zin kan op de eerste positie
niet het, in de tweede zin ook niet het en in de derde zin niet de worden gekozen,
terwijl, als in de tweede zin op de tweede positie mensje was gekozen, het zelfs
verplicht zou zijn geweest op de eerste positie.

Similariteit en contiguïteit
+

Jakobson ziet deze twee ordeningsprincipes niet louter als taalkundige wetten,
+
maar meent dat ze ook op andere gebieden worden gevonden en dat ze
JAKOBSON 1
fundamenteel zijn voor de manier waarop onze geest werkt. Hij herkent ze
bijvoorbeeld in een onderscheid dat antropologen maakten tussen twee soorten
magie. In de eerste soort verbrandt men een portret of foto van zijn vijand en meent
+
daardoor de vijand zelf te vernietigen. Tussen portret en vijand bestaat een
paradigmatische, natuurlijke verwantschap: zij lijken op elkaar. Jakobson noemt + paradigma
+
het paradigmatische verband dan ook een similariteitsrelatie. In de andere soort
+
magie verbrandt men een kledingstuk, een eigendom of een lichaamsdeel,
similariteit
bijvoorbeeld een haarlok, van de vijand en meent daardoor de vijand zelf uit te
schakelen. Tussen het kledingstuk of de haarlok en de vijand bestaat een relatie
die te vergelijken is met die welke voorkomt tus-
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+

sen de woorden in een syntagma: zij horen bij elkaar, bevinden zich in elkaars
nabijheid. Jakobson spreekt hier van combinatie en contiguïteit. Ook in het voor + syntagma
+
de poëzie zo belangrijke verschijnsel van niet-letterlijk taalgebruik, waarover wij
+
nog veel te zeggen zullen hebben, meent Jakobson de twee principes terug te
contiguïteit
vinden. Wie bijvoorbeeld zijn vriend vraagt binnen te komen met de woorden
‘Treed binnen in mijn kasteel’, kiest uit het paradigma huis-woning-onderkomen
enzovoort het woord kasteel op grond van een similariteitsrelatie: hij is zo trots op
zijn huis als een ridder op zijn kasteel. Hij gebruikt dus een sterk verkorte vergelijking
+
en wel een die wij gewend zijn metafoor te noemen. Wie echter in dezelfde situatie
+
zegt: ‘Kom onder mijn dak’, kiest een woord dat een object aanduidt dat niet op
metafoor
een huis lijkt, maar er een onderdeel van vormt. De relatie tussen een object en
een onderdeel ervan is een contiguïteitsrelatie. De figuur die hier wordt gebruikt is
+
niet een metafoor maar een metonymie. Men kan dus over een willekeurig object
+
A spreken op niet-letterlijke wijze door iets te noemen dat op A lijkt óf door te
metonymie
spreken over iets dat zich in de wereld die wij kennen in de nabijheid van A
voordoet. Deze twee mogelijkheden komen precies overeen met Jakobsons twee
ordeningsprincipes, paradigma en syntagma.
Zoekend naar wat nu precies het formele kenmerk is dat ons in sommige
taaluitingen de poëtische functie doet onderkennen, komt hij ertoe deze wetmatigheid
te formuleren: de poëtische functie wordt dan actief als het similariteitsprincipe zich
ook in de lineaire syntagmatische ordening manifesteert, waardoor de posities in
die ordening paradigmatische verwantschap gaan vertonen. Jakobson zelf heeft
het nog cryptischer geformuleerd: ‘De poëtische functie projecteert het principe van
+
de equivalentie van de as der selectie op de as der combinatie’.
Om te illustreren wat wordt bedoeld nemen wij een licht vereenvoudigde versie + poëtische functie
van de tekst uit het eerste boek Samuel, waaraan we eerder aandacht hebben
besteed:
Saul sloeg ze bij duizenden neer maar David bij tienduizenden.
In deze regel is, zoals we al hebben gezien, een parallelstelling te onderkennen van
+
twee delen of membra, verbonden door een voegwoord:
+

Saul sloeg ze bij duizenden neer maar
David (sloeg ze) bij tienduizenden (neer).

W. Bronzwaer, Lessen in lyriek

membrum

38
Beide membra vormen een volledig syntagma, opgesteld volgens de regels van de
grammatica, met dien verstande dat woorden die in het tweede membrum worden
geacht letterlijk te worden herhaald, niet in de feitelijke tekst verschijnen maar er op
een bepaalde manier wel zijn; het tweede membrum zou anders geen correct
+
syntagma vormen. Dit soort verzwijgingen kent de gewone taal ook; wat ermee
wordt bereikt is dat er niet al te veel redundantie optreedt. In de structuur van de + redundantie
uiting zijn de verzwegen woorden echter wel degelijk impliciet aanwezig.
Het is niet moeilijk te zien dat op de relevante posities in beide syntagmata
woordmateriaal is ingevuld dat paradigmatische verwantschap vertoont:
Saul

sloeg

duizenden

David

sloeg

tienduizenden

Elke positie in het ene membrum heeft in het andere membrum een positie
waarmee zij equivalent of similair is. Wat Jakobson bedoelt is dus, dat de poëtische
functie tussen posities in een syntagma similariteitsrelaties aanbrengt, terwijl het
tweede van de twee fundamentele ordeningsprincipes die hij voor de gewone taal
beschreef, niet meer inhoudt dan dat de posities in een syntagma zich aan
contiguïteitsregels dienen te houden. Poëtische teksten gehoorzamen dus aan een
+
extra regel, die door Lotman als een regel uit een secundaire code wordt beschouwd,
+
want hij is niet verankerd in de primaire code, de natuurlijke taal.
secundaire code
Als het correct is te zeggen dat de poëtische functie similariteit aanbrengt
tussen posities op de syntagmatische as, dan is dat niettemin nog onvolledig. Het
gaat namelijk niet om willekeurige posities. In het gekozen voorbeeld zien we meteen
dat het gaat om posities die grammaticaal vergelijkbaar zijn: het gaat in beide
membra om de posities onderwerp, gezegde en voorwerp. Elk van deze posities
wordt herhaald en elke herhaling is gebaseerd op het paradigmatisch
ordeningsprincipe. Aangezien nu op de positie onderwerp in de natuurlijke taal
sommige woorden wel en andere niet kunnen worden ingevuld en aangezien alle
woorden die dat wël kunnen als behorend tot een - zeer uitgebreid - paradigma
kunnen worden beschouwd, kunnen we nu zeggen dat de twee ordeningsprincipes
toch niet zo volledig los staan van elkaar als misschien is gesuggereerd. Elke positie
in het syntagma heeft een zekere voorkeur voor materiaal uit een bepaald paradigma.
De poëtische functie heeft het effect dat de op equivalente posities in-
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gevulde woorden tot paradigmata worden, die veel concreter zijn dan het uitgebreide
paradigma waartoe ze al behoren op grond van het feit dat ze op equivalente posities
voorkomen. We zullen deze concrete paradigmata onmiddellijk herkennen als het
om klankverwant materiaal gaat, maar we zullen ze ook semantisch willen opvatten.
Met andere woorden, de poëtische functie dwingt ons ertoe een concrete
betekenissimilariteit te onderkennen tussen woorden op equivalente posities. Hiermee
zijn we, na een moeilijke redenering, aan het wezen van Jakobsons theorie
+
toegekomen: de poëtische functie dwingt ons woorden met elkaar in een semantisch
+
verband te brengen dat op grond van de primaire code niet bestaat of hoeft te
poëtische functie
bestaan.

Toepassingen
Om het bovenstaande nader toe te lichten gaan we uit van een beroemd sonnet
van P.C. Hooft, waarvan hier de eerste twee strofen in gemoderniseerde spelling
worden weergegeven:
+

Gezwinde Grijsaard, die op wakkre wieken staag
De dunne lucht doorsnijdt, en zonder zeil te strijken,
Altijd vaart voor de wind, en ieder na laat kijken,
Doodvijand van de rust, die woelt bij nacht bij daag;
Onachterhaalb're Tijd, wiens hete honger graag
Verslokt, verslindt, verteert al wat er sterk mag lijken,
En keert en wendt en stort Staten en Koninkrijken;
Voor iedereen te snel, hoe valt U mij zo traag?

Het gaat hier om een zeer bewerkt, hoogverfijnd gedicht uit onze Gouden Eeuw,
waarvan het poëtisch karakter evident is en waarin de poëtische functie zich op
talloze manieren manifesteert. Om dat zichtbaar te maken, delen we de tekst eerst
syntactisch in en dan blijkt hij deze structuur te hebben:
Grijsaard, die (van alles) doet,
Tijd, die (van alles) doet,
Waarom verstrijk je zo langzaam voor mij?
Hierin laten zich meteen al equivalente posities onderscheiden. Ten eerste de positie
van de aangesprokene. Op deze positie staat
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in het eerste membrum grijsaard en in het tweede tijd. Deze woorden vertonen
klankverwantschap, maar worden ook als semantisch verwant gepresenteerd; tussen
tijd en grijsaard bestaat een similariteitsrelatie, die we onmiddellijk herkennen als
+
een metafoor: de tijd wordt vergeleken met een oude man. Dat is zeker geen
+
originele, door Hooft bedachte metafoor en men zou eventueel kunnen zeggen
metafoor
dat het gedicht hier niet bijzonder creatief is, maar voor ons betoog is dat minder
relevant. Kijken we nu naar de bijvoeglijke naamwoorden die grijsaard en tijd krijgen,
dan herkennen we even gemakkelijk de similariteitsrelatie tussen gezwind en
onachterhaalbaar, beide gekozen uit het paradigma ‘snel’. Het is dus duidelijk dat
op de equivalente posities van de aangesprokene in beide membra paradigmatisch
verwant taalmateriaal is ingevuld.
De tweede positie, die van de complexe bijzin waarin wordt beschreven wat de
grijsaard-tijd allemaal doet, zou pagina's lang tot in detail kunnen worden
geanalyseerd. Aan het begin van de bijzin staat in het eerste membrum dat de
grijsaard op vleugels de lucht doorsnijdt en in het tweede membrum dat de tijd met
of als gevolg van zijn honger vernietigt wat sterk lijkt. Let op dat we de tweede
naamval in regel 5 (wiens hete honger) hier zodanig analyseren dat we van een
instrumentele genitivus kunnen spreken, een constructie die ons heel vertrouwd is,
want als we zeggen ‘Mijn verstand begrijpt dit’ zeggen we eigenlijk ‘Met mijn verstand
begrijp ik dit’. De vleugels en de honger zijn dus instrumenten en komen als zodanig
ook in een similariteitsrelatie tot elkaar te staan. Op het niveau van de klank wordt
deze similariteit nog onderstreept doordat de groepen wakkre wieken en hete honger
+
allebei woorden combineren die met dezelfde klank beginnen - allebei allitereren
+
dus.
alliteratie
Doorsnijden en vernietigen zijn ook semantisch verwant en als we dit paradigma
terugvertalen in de woorden die Hooft werkelijk heeft gebruikt, zien we hoe de leden
van het paradigma doorsnijden-verslokken-verslinden-verteren inderdaad op
equivalente syntactische posities voorkomen: de positie van het gezegde in de bijzin
bij grijsaard-tijd. Noteren we deze woorden in de vervoegde vorm waarin ze in het
gedicht voorkomen: doorsnijdt-verslokt-verslindt-verteert, dan treft de
klankverwantschap, die gebruik maakt van de medeklinkers s en t om een ‘destructief’
effect te bereiken. Maar de interessantste semantische relatie die nu zichtbaar wordt
bestaat tussen de woorden die het voorwerp vormen van de werkwoorden die juist
zijn genoemd: dunne lucht in het
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eerste, al wat sterk mag lijken in het tweede membrum. Deze semantische relatie
kunnen we vertalen in een metafoor die in het gedicht verborgen ligt: alles wat
belangrijk lijkt, is als lucht. En eventueel: omdat lucht als bepaling dun meekrijgt,
en alles wat door de tijd wordt vernietigd sterk wordt genoemd, ontstaat er een
nieuwe similariteitsrelatie tussen deze woorden: het gedicht onthult een ‘geheime’
betekenisverwantschap tussen dun en sterk, woorden die we op grond van onze
kennis van de primaire code juist geneigd zouden zijn in verschillende paradigmata
te plaatsen. Het woord lijken in regel 6 vergemakkelijkt uiteraard het herkennen van
deze geheime betekenisverwantschap, maar neemt ze niet weg: ze herformuleert
de grondgedachte van de tekst op een manier die we kunnen aanduiden door te
zeggen dat ze luidt: wat is het verschil tussen sterk zijn en sterk lijken?
In de tweede positie kunnen we nog een subpositie onderscheiden: ná de
ingewikkelde bijzin wordt in beide membra nog een bijstelling toegevoegd, die als
een soort samenvatting fungeert: doodvijand van de rust in het eerste en voor
iedereen te snel in het tweede membrum. Hier zijn de posities ook weer equivalent
en als we naar het gebruikte woordmateriaal kijken, valt op dat rust en snel, die de
kernwoorden vormen in deze syntagmata, precies dezelfde similariteitsrelatie
vertonen als die welke we tussen sterk en dun hebben waargenomen: wat sterk lijkt
is dun (en dus zwak), wat zich in alle rust lijkt te voltrekken verloopt eigenlijk heel
snel. We tekenen hierbij alvast aan dat rust en snel, binnen de groepen waarin ze
voorkomen, niet op grond van hun syntactische functie equivalente posities bekleden,
maar op grond van hun positie in een andere lineaire orde: die van de prosodische
+
opbouw van het gedicht. Hieronder verstaan we de ordening van woorden in
+
versregels en strofen, niet op basis van hun betekenis, maar van de klemtonen
prosodie
die ze dragen. We komen daar nog op terug; voorlopig is het voldoende als we
begrijpen dat de posities equivalent zijn, ten eerste omdat ze de zesde lettergreep
van de regel bevatten, ten tweede omdat ze allebei een sterk accent krijgen en ten
derde omdat ze allebei voorafgaan aan een duidelijke pauze in de regel.
In de eerste strofe volgt op deze groep weer een bijzin: die woelt bij nacht bij
daag; in de tweede strofe is dat niet het geval. Daar is de tweede helft van de
slotregel bestemd voor de vraag waar alles in uitmondt: ‘waarom verstrijk je zo
langzaam voor mij?’. Dat maakt al duidelijk dat de strofische indeling van het gedicht
+
niet helemaal parallel loopt met de syntactische. Ook hier blijkt dus
+
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sprake te zijn van een tweede lineaire ordening, een tweede ‘as van de combinatie’
om met Jakobson te spreken. Het gaat hier om een poëtische tekst die in strofen
is ingedeeld en bovendien nog een strikt gehandhaafd metrisch patroon heeft. We
hebben al gezien dat de eerste syntactische positie (de positie van de
aangesprokene) zich in beide strofen helemaal aan het begin bevindt en dat de
tweede positie, die van de ingewikkelde bijzin, globaal gesproken het centrum van
de strofe in beslag neemt; bovendien, dat de slotregel van beide strofen begint met
een samenvattende bepaling. Dat geeft aan hoezeer de syntactisch equivalente
posities ook vanuit het oogpunt van de strofische opbouw equivalent zijn; de twee
ordeningsprincipes zijn dus in hoge mate coöperatief. Zeer veel posities die
syntactisch equivalent zijn, zijn dat ook op de lineaire as van strofenbouw en metriek.
Wakkre wieken en hete honger, waarvan we de syntactische equivalentie al hebben
vastgesteld, zijn ook positioneel equivalent in de metrische opbouw (lettergrepen
8, 9, 10 en 11) en in de strofenbouw (tweede helft van de eerste regel van elke
strofe). Een dergelijke hoge mate van coöperativiteit tussen het syntactische en het
prosodische vlak is karakteristiek voor de klassieke poëzie, maar kan zich uiteraard
+
niet voordoen bij poëzie die niet metrisch is geordend, zoals poëzie in vrije verzen
+
geschreven of poëzie die geen strofische opbouw kent. Maar in het geval van
vrije vers
het sonnet van Hooft werkt het metrische schema als een raster dat zijn eigen
positionele equivalenties schept. Gaan we ervan uit dat elke regel zes klemtonen
heeft, dan zien we dat telkens in de eerste regel de vierde en de vijfde klemtoon op
lettergrepen valt die allitereren: wakkre wieken en hete honger. Kijken we naar de
metrische posities waarop dun en sterk vallen, woorden waarvan we de
paradigmatische similariteit hebben geanalyseerd, dan zien we dat ze beide op
posities vallen die een klemtoon krijgen en dus metrisch equivalent zijn; hetzelfde
geldt voor rust en snel. In al deze gevallen - en er zouden er vele aan kunnen worden
toegevoegd - zien we dus ‘de wet van Jakobson’ aan het werk: op posities die als
equivalent kunnen worden beschouwd in de lineaire, horizontale organisatie van
de tekst, hetzij syntactisch, hetzij metrisch, verschijnt woordmateriaal dat
paradigmatisch verwant is naar betekenis en eventueel naar klank.
De tweede helft van de slotregel van de tweede strofe is, zo zagen we, in
syntactisch opzicht niet equivalent aan de tweede helft van de slotregel van de
eerste strofe. Vanuit syntactisch oogpunt bekleden de woorden ‘hoe valt U mij zo
traag’ immers een nieuwe
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positie: die van de vraag waarin de tekst uitmondt. Bekijken we deze woorden echter
in het verband van de regel waarin ze voorkomen, dan valt op dat deze in twee
precies gelijke helften uiteenvalt: elke helft heeft zes lettergrepen en drie klemtonen.
Op de lineaire as van de metriek kunnen we deze helften dus als membra
beschouwen, die precies dezelfde metrische structuur vertonen: driemaal een
onbeklemtoonde positie en driemaal een beklemtoonde, waarbij beklemtoonde en
onbeklemtoonde elkaar afwisselen en elke helft begint met een onbeklemtoonde
en eindigt met een beklemtoonde positie. Iedereen en mij zijn allebei beklemtoond.
Ze bekleden daarom equivalente posities, die door paradigmatisch verwant materiaal
worden ingevuld: tweemaal een persoonlijk voornaamwoord. Iedereen en mij behoren
tot hetzelfde paradigma en tegelijk tot twee oppositionele paradigmata, want mij
wordt als verschillend van iedereen voorgesteld. Ze zijn in betekenis zowel gelijk
als ongelijk. Hetzelfde geldt, nog opvallender, voor de woorden snel en traag. Deze
vallen op de equivalente posities van het slot van de regelhelft en dragen allebei
klemtoon. Ze behoren tot hetzelfde paradigma (bijvoeglijke naamwoorden die met
snelheid te maken hebben) en tegelijk tot oppositionele paradigmata: snel-rap-fluks
aan de ene en traag-langzaam-sloom aan de andere kant.
Jakobson zou er niet voor zijn teruggeschrokken een positionele equivalentie te
zien tussen het eerste woord van de eerste strofe en het laatste woord van de
tweede, om vervolgens te constateren dat tussen geswind en traag dezelfde
interessante semantische relatie ontstaat als die welke wij tussen dun en sterk
hebben waargenomen. In de primaire code zijn deze woorden tegenover elkaar
+
gesteld; het zijn antoniemen. Hun positionele equivalentie dwingt ons echter ze
+
óók als synoniemen te zien en zo wordt een in de primaire code belangrijk
antoniem
onderscheid als het ware opgeheven. Het is de vormtaal van het gedicht, de
secundaire code, die een betekenis creëert welke aan die van de primaire code
haar wil oplegt. Men zegt wel eens dat dichters de taal verrijken. Het gedicht van
Hooft zou eventueel aanleiding kunnen zijn om te zeggen dat dichters de taal
ontwrichten, of de zekerheden die de taal koestert ondermijnen. De natuurlijke taal
gaat ervan uit dat het verschil tussen zwak en sterk, snel en traag evident is en dat
er geen efficiente communicatie mogelijk is als wij op dit verschil niet rotsvast kunnen
vertrouwen. De vormtaal van Hoofts gedicht schept echter de mogelijkheid om deze
woorden niet als antoniemen maar als synoniemen te zien. Het eindresultaat van
+
deze interferentie is
+
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een nieuwe taal, díe waarin het gedicht is geschreven en die moet worden
beschouwd als de enige waarin de betekenis van het gedicht onder woorden kan
worden gebracht. In het sextet van het sonnet, dat we hier niet meer zullen
behandelen, zegt Hooft dat de minnaar, die naar zijn afwezige geliefde verlangt, de
tijd sneller wil laten lopen en dus wil verkorten; maar juist door zijn verlangen lijkt
de tijd langzaam te verlopen, zodat zijn verlangen de tijd niet verkort maar juist
verlangt, in de zin van verlengt. Dit woordspel ondermijnt de tegenstelling tussen
kort en lang op precies dezelfde manier als de eerste twee strofen al het verschil
tussen zwak en sterk en snel en traag hebben ondermijnd. Uiteindelijk, zo wil Hooft
zeggen, zijn dergelijke tegenstellingen niet op absolute onderscheiden gebaseerd,
maar helemaal afhankelijk van de subjectieve waarneming van degene die ze beleeft.
+
Jakobson heeft, soms in samenwerking met anderen, zelf een groot aantal
analyses van beroemde gedichten (van Shakespeare, Baudelaire, Bertolt Brecht, + DE FEIJTER, 95
Friedrich Hölderlin en anderen) gepubliceerd en die zijn zeker niet
oncontroversieel gebleken. Hij vertoont een soms nogal ongeremde vindingrijkheid
in het blootleggen van equivalenties en het daaraan verbinden van interpretatieve
conclusies. In onze tekst van Hooft zou hij bijvoorbeeld hebben gewezen op de
sterke klankverwantschap tussen de woorden gezwind en verslindt, woorden die
bovendien op metrisch equivalente posities zijn geplaatst. Vervolgens zou hij
beredeneren dat deze similariteit de twee beschrijvingen van de tijd (snel vliegende
oude man en verwoester van zelfs het sterkste) ook weer in één paradigma
onderbrengt en dat de tijd dus wordt voorgesteld als een roofdier dat zijn prooi snel
verslindt - een beeld dat we overigens in Shakespeares negentiende sonnet
tegenkomen. De kritiek op Jakobson luidt dan ook, dat hij ten eerste equivalenties
waarneemt die de gewone lezer ontgaan en ten tweede daaraan veel te ver voerende
consequenties verbindt. Die kritiek heeft echter niet weg kunnen nemen dat
Jakobsons theorie van de poëtische functie de sterkste is die ooit is geformuleerd
en beter rekenschap aflegt van de taalkundige bijzonderheden van het poëtisch
taalgebruik dan welke andere ook.
Niet altijd zijn de equivalenties in een poëtische tekst zo overduidelijk
waarneembaar als in het sonnet van Hooft dat we als illustratiemateriaal hebben
gebruikt. Herkennen we in dit fragment uit Gerrit Kouwenaars gedicht Ik heb nooit
de equivalentie en similariteitsrelaties nog gemakkelijk genoeg:
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Ik heb nooit naar iets anders getracht dan dit:
het zacht maken van stenen
het vuur maken uit water
het regen maken uit dorst

dan moeten we er in het volgende voorbeeld, het begin van Kouwenaars ‘Eerste
zang’ uit Drie heldenzangen naar zoeken:
Zing mij o muze op houthoudend
naoorlogs papier het hexametrisch gerochel
der helden
tel mij de versvoeten de voetnoten de kunst
benen de onthande
rolstoelen in de boeken, kus mij
het dons van de bloedjonge weduwen, kook mij
het feestmaal van kindervlees, lik mij
het braaksel de roede, sla mij met vrede
tot de alziende blinde

Dit gedicht behoort tot een corpus van teksten dat men paradoxaal als ‘onpoëtische
poëzie’ zou kunnen bestempelen. Daarmee zijn teksten bedoeld die vooral na de
Tweede Wereldoorlog zijn geschreven en die zich van de klassieke poëzie
distantiëren omdat deze, in onze zo sterk door ideologieën gestuurde appreciatie,
met voor ons niet meer betekenisvolle idealen als ‘schoonheid’ wordt geassocieerd.
‘De schoonheid’, zegt Lucebert in een gedicht dat later nog ter sprake zal komen,
‘heeft haar gezicht verbrand’. Het is in Kouwenaars gedicht evident dat het feit van
de Tweede Wereldoorlog zelf een rol speelt in de tekst. Kouwenaar presenteert zijn
+
gedicht als een parodie op de in de klassieke poëzie (denk aan Homeros)
gebruikelijke aanroeping van de Muze, die de dichter moet helpen om de daden + parodie
der helden die hij gaat bezingen, recht te doen. Homeros, zo wil de overlevering,
was blind; daarom vraagt Kouwenaar ook hèm tot een blinde te slaan. Bovendien
zijn blinden, volgens de klassieke mythologie, alziend: zij hebben toegang tot
waarheden die voor anderen verborgen blijven. Ook in het hexametrisch gerochel
neemt Kouwenaar afstand van de klassieke traditie; Homeros schreef zijn
heldendichten in hexameters. Hij wil dus géén Homeros zijn in zoverre die tot
symbool van het klassieke schoonheidsideaal is geworden, maar hij wil wèl een
Homeros zijn in zoverre die ‘alziend’ was en de grote
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daden van zijn beschaving bezong. Alleen, de grote daden van Kouwenaars
beschaving vormen geen catalogus van heroïsche verrichtingen; zij vormen een
lijst van gruwelijkheden, van verminkingen, kindermoord, jonge vrouwen die hun
man verloren hebben, van marteling. Het gedicht wordt zodoende tot een aanklacht
van de daden die in Hitlers naam zijn verricht in plaats van een lofzang op
heldendaden. Het wordt dan ook een pleidooi voor de vrede (sla mij met vrede) en
niet een verheerlijking van de oorlog, zoals de klassieke heldendichten soms lijken
(ze zijn het in feite niet, zeker waar het Homeros betreft; in dat opzicht is Kouwenaars
Homeros-parodie niet vrij van eigen ideologische kleuring).
Kijken we nu hoe het taalmateriaal in deze tekst is georganiseerd, dan zien we
allereerst, vanaf de vierde regel, een reeks parallel geschakelde imperatieven (tel
mij, kus mij, kook mij, lik mij, sla mij) die de klassieke aanroeping, het zing mij van
de eerste regel, parodiëren. Van zingen is geen sprake meer; als zingen symbool
is van de functie die de klassieke poëzie nog kon hebben, haar pragmatische
instructie verwoordt, dan wordt door de reeks werkwoorden die het zing mij een
totaal andere functie van de poëzie aangegeven. Door de syntactisch equivalente
posities waarin deze werkwoorden voorkomen worden zij, als wij Jakobsons wet
toepassen, in een semantische similariteitsrelatie gedwongen. Met andere woorden,
+
deze werkwoorden worden door de vormtaal van het gedicht synoniem gemaakt.
+
De interpretatie van de tekst moet van deze synonymie rekenschap afleggen.
synoniem
Men kan in elk geval zeggen dat in deze reeks het betekeniselement ‘minachting’
een rol speelt: minachting voor het ‘tellen van versvoeten’ zoals de klassieke poëzie
dat vraagt, en verbeten minachting geïmpliceerd in kus mij, lik mij, sla mij. Ten
opzichte van de grote daden van zijn eigen geschiedenis past de dichter dus
minachting, waar Homeros respect paste ten opzichte van de daden der helden die
hij bezong. En de minachting geldt ook elke poging die zou worden ondernomen
om de daden van de eigen geschiedenis te bezingen in ‘versvoeten’, dat wil zeggen
in de vormtaal van de klassieke poëzie.
De lijdende voorwerpen die volgen op de reeks werkwoorden staan op posities
die syntactisch equivalent zijn en ook hier zal Jakobsons wet ons dwingen om
semantische relaties op het spoor te komen. Een poging om deze reeks te noteren
levert, met voorbijgaan van een paar details, het volgende op: versvoeten - voetnoten
- kunstbenen - onthande rolstoelen - jonge weduwen - kin-
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dervlees - braaksel - roede. Opvallend is hoe deze reeks zich aaneenschakelt via
woorden die al in de primaire code semantische verwantschap bezitten: voeten,
voet, been, onthand, rolstoel. Daaraan worden weduwen, kindervlees, braaksel en
roede toegevoegd. Zonder moeite herkennen we hierin een paradigma dat met
dood en verminking te maken heeft.
Een aantal details in de tekst blijft onverklaard. Uiteraard dienen die in een
interpretatie hun plaats te krijgen, maar wat we over de tekst van Kouwenaar hebben
gezegd is voldoende om het fuctioneren van de wet van Jakobson zichtbaar te
maken, óók in deze poëzie, die juist rebelleert tegen het soort poëzie als Hooft
schreef. Waar het om gaat is dat Kouwenaar voor de poëzie een andere functie
opeist dan ze voor Hooft of Homeros had. Impliciet beantwoordt zijn gedicht aan
+
een andere pragmatische instructie: de poëzie kan niet meer bezingen, zij kan
alleen maar aanklagen; verbeten minachting voor de geschiedenis heeft de plaats + pragmatiek
ingenomen van bewondering. Maar als we afzien van het feit dat Kouwenaars
gedicht niet metrisch is, dan blijkt de organisatie van het taalmateriaal ook hier te
hebben plaatsgevonden op de wijze die Jakobson beschreef.
Het lijkt alsof deze poëzie opzettelijk de door Jakobson als kenmerkend voor het
poëtisch taalgebruik aangewezen structuren wil vermijden. Het zou echter een
vergissing zijn, te concluderen dat een tekst als deze de poëtische functie niet te
zien geeft, en uiteraard een nog ernstiger vergissing te beweren dat zo'n tekst geen
poëzie is. Er is een onmiskenbare relatie tussen Jakobsons theorie van de poëtische
functie en een bepaald type poëzie, dat in zijn organisatie van het taalmateriaal
zoveel mogelijk gebruik maakt van middelen die de poëtische functie doen uitkomen:
parallelstellingen, strofische opbouw, metrische schemata, rijm - kortom, alle
traditionele retorische middelen van de klassieke poëzie, en niet te vergeten een
zorgvuldig opgebouwde syntactische structuur. Maar de pretentie van Jakobsons
theorie is dat de poëtische functie zich niet alleen in klassieke poëtische teksten
laat waarnemen, maar zich in potentie in alle taaluitingen kan doen gelden. De al
eerder geciteerde slagzin ‘Kopen bij de Spar is sparen bij de koop’ demonstreert
dit: er zijn twee membra verbonden door een koppelwerkwoord. In elk membrum
keert de stam van het werkwoord dat de eerste positie bekleedt, terug in de tweede
positie van het andere membrum in de vorm van een zelfstandig naamwoord; of,
anders gezegd, het woord dat de zelfstandig-naamwoordpositie belkleedt in het ene
membrum verschijnt uitgebreid
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tot werkwoord in de werkwoordpositie van het andere membrum. Tenminste, als
we aannemen dat de relatie tussen sparen en spar dezelfde is als die tussen kopen
en koop. Die aanname maakt het woord spar als het ware synoniem met het woord
spaar. Dat woord bestaat echter niet; wel het woord besparing. De kracht van
Jakobsons wet doet ons spar dus als besparing lezen; de vormtaal van de slagzin
voegt aan de taal een nieuw woord toe, spar, als lid van het paradigma
koop-uitgave-besparing enzovoort. De formulering is erg omslachtig, want het effect
van de slagzin is onmiddelijk duidelijk; ze laat echter precies zien hoe Jakobsons
wet werkt en benadrukt ten overvloede nog eens dat de invloed van die wet een
tekst niet tot poëzie maakt, dat wil zeggen inlijft in het corpus van teksten dat de
+
poëzie vormt, maar wel de sluimerende poëtische functie activeert die in beginsel
+
bij alle taaluitingen ligt te wachten tot ze tot leven wordt gewekt.
poëtische functie
Tot besluit van dit hoofdstuk nog een aantal opmerkingen over een gedicht
van Eva Gerlach, dat de titel Vocabulair draagt. De bedoeling is iets te laten zien
van de verreikende interpretatieve consequenties die de theorie van Jakobson kan
hebben, vooral als er dieptepsychologische gevolgtrekkingen aan worden verbonden.
Het gedicht gaat duidelijk over een volwassene die een kind woordjes leert. De
ervaren spreker onderwijst het kind in de eerste vaardigheid die het beheersen van
de primaire code vereist: het beschikken over een woordenschat:
Dit is je oog. Dit is de zon. Dit koude
dat aan je trekt, is tocht door het open raam.
Dit is water, waarin je altijd past.
Dat is de ketel, die op het vuur zingt
boven de vier draaiknoppen van het gas.
Hier zie je het broodmes in zijn plank staan.
Al deze dingen moet je goed onthouden.
Vandaag of morgen krijgen ze hun zin.

Wat meteen opvalt is dat de woorden niet onsystematisch worden aangeboden,
maar in een bepaald paradigmatisch zowel als syntagmatisch verband, geheel
overeenkomstig Jakobsons theorie van de principes waarmee wij het taalmateriaal
ordenen. De herhaalde zinsconstructie met dit is ... creëert een reeks syntactisch
equivalente posities, waarop vervolgens het paradigmatisch ver-
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wante vocabulaire wordt ingevuld. In de eerste strofe zijn dat je oog, de zon, tocht
door het open raam en water, waarin je altijd past. Alle benoemde objecten worden
gepresenteerd als dingen waarmee het kind een directe lichamelijke relatie heeft.
Daardoor ontstaat een buitengewoon interessante similariteitsrelatie tussen deze
objecten. Er nog van afgezien dat zij alle tot het paradigma van de natuurlijke
objecten behoren, zijn ze ook nog paradigmatisch verwant in zoverre zij in een
metonymische relatie tot het kind staan: zij behoren alle tot de lichamelijke
ervaringswereld van het kind. Bij de zon wordt deze relatie niet expliciet aangegeven,
maar als men bedenkt dat zon een metonymie kan zijn voor warmte en voor licht,
dan is de zon aan de ene kant met koude en aan de andere kant met oog verbonden
en dus met het lichaam van het kind. Ook hier weer kan men zeggen dat het
metonymisch verband met oog en koude eraan bijdraagt dat de zon thuishoort in
het paradigma van de natuurlijke objecten waarmee het kind een lichamelijke relatie
heeft.
In de tweede strofe wordt de aanwijzende zinsconstructie gewijzigd: er staat nu
dat is en hier zie je in plaats van dit is. De objecten die nu worden aangeduid behoren
tot een ander paradigma: dat van de kunstmatige objecten, waarmee het kind geen
directe lichamelijke relatie onderhoudt. Dit zijn objecten die tot de ‘buitenwereld’
behoren: ketel, vuur, gas, broodmes, plank. Eventueel vormen zij voor het kind zelfs
een lichamelijk gevaar. Het zijn de tekens van een vijandige buitenwereld, die voor
het kind bedreigend kan worden, maar waarin het niettemin moet worden ingewijd.
Ook hier zijn de objecten in een primair paradigma ondergebracht: dat van de dingen
die men in een keuken aantreft. Daarnaast zijn de objecten ook hier door onderlinge
metonymische relaties verbonden tot een paradigma van een hoger niveau, dat
zinvol contrasteert met het paradigma in de eerste strofe: het gaat nu om objecten
waarmee het kind geen directe lichamelijke relatie heeft, maar die slechts met elkaar
metonymische relaties onderhouden. Deze twee paradigmata zouden met een
beroep op bepaalde psychoanalytische theorieën heel goed als ‘vrouwelijk’
+
tegenover ‘mannelijk’ kunnen worden begrepen.
Het gedicht verbeeldt dus hoe het kind, door de eerste taalkundige lessen die + SCHROVER 1
het krijgt, wordt ingewijd in een wereld die twee aspecten kent: enerzijds bevat
ze ervaringen en objecten waarmee het kind een vertrouwensrelatie zal hebben op
grond van een onmiddellijke lichamelijke nabijheid tot die objecten, een relatie die
dus metonymisch kan worden genoemd; anderzijds bevat de we-
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reld objecten en ervaringen die het kind vreemd en extern zullen blijven; ze lijken
slechts tot elkaar in verband te staan, kunnen bedreigingen worden en zo tot
metaforen van de niet-vertrouwde wereld. Daarmee lijken aan Jakobsons theorie
+
wel erg vergaande consequenties te worden verbonden: het metonymisch of
+
+
metonymie
contiguïteitsverband wordt dan geïnterpreteerd als ‘vrouwelijk’ en ‘concreet’,
+
terwijl het metaforisch of similariteitsverband daar als ‘mannelijk’ en ‘abstract’
metafoor
tegenover komt te staan. Jakobsons theorieën hebben inderdaad aanleiding
+
gegeven tot dergelijke zeer vergaande uitwerkingen die volstrekt serieus dienen
+
te worden genomen.
KRISTEVA
Een van de meest opvallende eigenschappen van Eva Gerlachs gedicht is dat
het de schijn kan wekken een toepassing van of commentaar op Jakobsons theorie
van de poëtische functie te zijn. In het volgende hoofdstuk zullen we bij een gedicht
van Gerrit Achterberg dezelfde constatering doen: het zal daar lijken alsof hij de
theorie van Juri Lotman toepast of overdenkt. Bij Achterberg kan er geen sprake
van zijn dat hij het werk van Lotman heeft gekend; dat Eva Gerlach op de hoogte
is van Jakobsons theorie is niet waarschijnlijk en het zou er bovendien niet toe doen.
Toch geeft de situatie te denken. Ze laat vermoeden dat dichters de theorieën van
de poëtische taal van nature kennen, nog voordat die theorieën zelfs maar zijn
geformuleerd. Daarmee zou de juistheid van die theorieën zijn bevestigd, maar dit
feit zou de theoreticus tegelijk tot grote bescheidenheid moeten manen. Zijn theorieën
zijn hoogstens descriptief: zij maken inzichtelijk wat de poëzie al lang weet.

W. Bronzwaer, Lessen in lyriek

51

Hoofdstuk 3
Vers, metrum, ritme
De versvoet
Poëzie onderscheidt zich van proza doordat ze een van de primaire code (de
natuurlijke taal waarin ze is geschreven) onafhankelijk organisatieprincipe kent, het
+
metrum, dat meer of minder streng kan zijn toegepast.
+
Deze definitie geldt voor de poëzie in de vorm waarin wij haar meestal
metrum
+
tegenkomen, het zogenaamde syllabotonische vers, waarin in per versregel
+
zowel het aantal lettergrepen (de syllaben) als het aantal heffingen of
syllabotonisch vers
+
beklemtoonde lettergrepen, aan regels is gebonden. Er zijn vormen van poëzie
die niet aan deze twee voorwaarden voldoen. Zo is er poëzie waarbij alleen het + heffing
+
aantal heffingen per regel is vastgesteld (de accent- of heffingspoëzie); er bestaat
+
poëzie waarin per regel alleen het aantal lettergrepen is vastgesteld (syllabisch
heffingspoëzie
+
KAZEMIER, 77
vers); er bestaat poëzie waarin de regellengte en daardoor zowel het aantal
lettergrepen als het aantal heffingen per regel vrij is (het ‘vers libre’ of vrije vers) + syllabisch vers
+
en ten slotte bestaat er proza waarin geen versregels zijn te onderscheiden,
+
maar waarin de heffingen elkaar wel op regelmatige afstanden en volgens een
vrije vers
+
vastgesteld systeem opvolgen (ritmisch of metrisch proza).
+
Van deze soorten poëzie geven wij hier voorbeelden:
metrisch proza
1. Syllabotonische verzen:
Het hémelsé gerécht heeft zích ten lángen lésten
Erbárremt óver míj en míjn benáuwde véste.
(Vondel)

13 lettergrepen en 6 heffingen per regel.
2. Heffingspoëzie:
's náchts kijk ik gráag naar de stérren
en gelúkkig gáan we nog dóod
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als de wéreld éen enkel béd was
dan bléef ik er áltijd ín
(Hans Lodeizen)

3 heffingen per regel en aantal lettergrepen onvast.
3. Syllabische verzen:
Deze zijn in het Nederlands moeilijk te verwezenlijken, want ons taalgevoel zal
ons dwingen ze hetzij syllabotonisch, hetzij als heffingspoëzie te lezen. Het volgende
fragment van Hendrik de Vries is bedoeld als syllabisch (elke regel telt 4
lettergrepen), maar kan ook als heffingspoëzie met twee heffingen per regel worden
gelezen:
Zwoel was de dag;
Dreigend. Ik lag
Stil; haast in slaap.
Laag, langs de tuin
Ginds door een geul,
Kolkte de beek
Bruisend voorbij.

De copla is een oude syllabische versvorm uit Spanje, die door dichters als J.W.F.
Werumeus Buning en Hendrik de Vries veelvuldig is vertaald. Mede door het
toegepaste rijm zijn die vertalingen doorgaans als syllabotonisch op te vatten, zodat
de copla in het Nederlands op louter vormtechnische gronden geen herkenbare
vorm is geworden. Anders ligt dat bij de haiku, een oude Japanse versvorm die 17
lettergrepen telt, verspreid over drie regels volgens het schema 5-7-5. Er zijn veel
haikus vertaald en er zijn er ook veel in het Nederlands geschreven. Doordat de
haiku niet rijmt en regels van verschillende lengte kent, is hij wel als een aparte
versvorm herkenbaar geworden. Een der oudste voorbeelden van de Nederlandse
haiku werd in 1927 geschreven door August Vermeylen:
Zilvervisje glimt
Langs 't onzeekre watervlak
En hapt er een ster
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4. Vrije verzen:
ik trácht op poëtische wijze
dat wil zéggen
eénvouds verlíchte wáters
de rúimte van het vólledig léven
tot úitdrukking te bréngen
(Lucebert)

aantal heffingen en aantal lettergrepen onvast.
5. Ritmisch of metrisch proza:
Het moest óf hélemaal vér en vréemd óf hélemaal dichtbíj en éigen zijn
(Carry van Bruggen)
We zullen ons in dit hoofdstuk voornamelijk met de syllabotonische poëzie
bezighouden; wie de technieken daarvan begrijpt zal met de andere mogelijkheden
weinig problemen hebben. Wel dient nog te worden opgemerkt dat de genoemde
vier mogelijkheden niet de enige zijn. Zo zijn er talen waarin men poëzie construeert
volgens de regel dat het aantal woorden per eenheid is vastgesteld. Voor de
Nederlandse poëzie zijn deze mogelijkheden nauwelijks van belang en wie ze
tegenkomt, zal ze gemakkelijk herkennen.
Het bijkomende organisatieprincipe waarover de syllabotonische poëzie beschikt
+
noemen we het metrum. We kunnen het metrum als volgt definiëren: een
+
regelmatige afwisseling van beklemtoonde en onbeklemtoonde posities in een
metrum
begrensde structuur, die onderverdeeld is in perioden welke elk afzonderlijk ook
een regelmatige afwisseling van beklemtoonde en onbeklemtoonde posities bezitten.
Als een voor de Nederlandse poëzie zeer karakteristiek voorbeeld kan de jambische
+
pentameter of vijfvoeter gelden:
+

pentameter

+

daling

x/x/x/x/x/
Deze verssoort heeft de volgende kenmerken:
a. er zijn in totaal tien posities binnen de grenzen van de structuur, waarvan vijf
+
beklemtoonde (heffingen) en vijf onbeklemtoonde (dalingen);
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b. de structuur kan worden ontleed in vijf perioden (x /), elk bestaande uit een
onbeklemtoonde (x) gevolgd door een beklemtoonde (/) positie;
c. + de kleinste herhaalde eenheid of periode is de versvoet, hier de+ jambe (x /).
+

Het basismateriaal van het metrum is onveranderlijk het contrast tussen
beklemtoonde en onbeklemtoonde posities. Met dit gegeven kan men behalve
+
de jambische pentameter nog een aantal andere verssoorten opstellen, zoals de
trocheïsche tetrameter of viervoeter:

+

versvoet
jambe

+

tetrameter

+

trochee
hexameter

/x/x/x/x
+

+

die als kleinste periode de trochee heeft (/ x) en deze viermaal gebruikt. Of de
dactylische hexameter of zesvoeter:

+

/xx/xx/xx/xx/xx/xx
+

die als kleinste periode de dactylus heeft (/ x x) en deze zesmaal gebruikt.
+

dactylus

Het wordt uit deze voorbeelden duidelijk dat de notie van de versvoet zich
nauwkeurig uit de structuur van de verssoort laat afleiden. De versvoet is de kleinste
periode die in de totale structuur kan worden gevonden en bevat één beklemtoonde
+
positie. Anders gezegd: de versvoet is de kleinste herhaalde eenheid binnen de
+
structuur, waarbij het herhalingsmoment is gemarkeerd door een treffen tussen
versvoet
een beklemtoonde en een onbeklemtoonde positie. Als we uitgaan van deze
structuur:
x

x

/

x

x

/

x

x

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

dan nemen we zulk een treffen waar bij 3, bij 6 en bij 9. Aangezien een versvoet
altijd een beklemtoonde positie moet bevatten, kunnen we de overgangen tussen
+
2 en 3, 5 en 6 en ten slotte 8 en 9 niet als versvoetgrenzen beschouwen; die moeten
+
dus liggen tussen 3 en 4, 6 en 7, en ná 9. We hebben zodoende de versvoet
versvoetgrens
+
+
gevonden (x x /). Deze heet anapest en aangezien hij drie keer wordt gebruikt,
+
heet deze verssoort anapestische trimeter of drievoeter.
anapest
+
De voor de Nederlandse poëzie belangrijke versvoeten zijn daarmee
trimeter
vastgesteld:
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jambe:

x/

trochee:

/x

dactylus:

/xx

anapest:

xx/

De termen waaronder deze versvoeten bekend zijn stammen uit het klassieke
Grieks, de taal waarin, althans in ons werelddeel, de eerste technische
beschouwingen over poëzie zijn geschreven. Alle moderne Europese talen hanteren
nog altijd deze termen, al duiden ze op een realiteit die de Europese talen van
+
Germaanse oorsprong nooit hebben gekend. In het Grieks en ook in het Latijn was
+
het basisprincipe van de metriek niet het contrast tussen beklemtoonde en
DE GROOT, 11
MUSSCHE, 116
onbeklemtoonde lettergrepen, maar dat tussen korte en lange lettergrepen,
waarbij in het Grieks waarschijnlijk ook toonhoogteverschillen een rol hebben
gespeeld. We geven lengteverschillen tussen lettergrepen voor de duidelijkheid met
andere symbolen weer; een jambe ziet er dan zo uit: u ◡ -, en een anapest zo: ◡ ◡
-.
Het syllabotonische vers zoals we dat vandaag de dag kennen, is eigenlijk een
hybridisch produkt. De poëzie in de Oudgermaanse talen was heffingspoëzie, waarbij
+
het aantal lettergrepen per regel kan variëren. Dit principe treffen we ook nog in de
Middelnederlandse poëzie aan, maar tegelijk nemen we daarin al heel vroeg een + heffingspoëzie
tendens waar om het taalmateriaal metrisch te organiseren. Als voorbeeld mag
een van de beroemdste Middelnederlandse liefdesgedichten gelden, dat hier in
moderne spelling is weergegeven:
Gekwetst ben ik van binnen,
Doorwond mijn hart zozeer,
Van Uwer ganser minnen,
Gekwetst zo lang zo meer.
Waar ik mij wend, waar ik mij keer,
Ik en kan gerusten dag noch nachte;
Waar ik mij wend, waar ik mij keer,
Gij zijt alleen in mijn gedachte.

De eerste vier regels hiervan zijn al helemaal op een metrisch schema gebouwd:
x/x/x/x
x/x/x/
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x/x/x/x
x/x/x/
terwijl dat bij de laatste vier al veel minder het geval is. De laatste jaren neigt men
er steeds sterker toe, de Middelnederlandse poëzie als jambisch te beschouwen;
+
in feite is het moeilijk voorbeelden van zuivere heffingspoëzie te vinden. Maar deze
typisch Germaanse traditie is nog geenszins uitgestorven, zoals Gerrit Krols De + VESTDIJK 2, 55
kameel bewijst:
De kaméel héet wel
het schíp van de woestíjn
daar kan iéder over méepraten
die op zo'n béest gezéten heeft.
Je zit hóog op een stóel
als het wáre, je gáat
wel héen en wéer, maar je vóelt
je dáarbij op je gemák,
terwíjl in de díepte de
kóp van het béest
gelijkmátig naar vóren glijdt
als de bóeg van een
róeiboot, met schókjes.

Het aantal lettergrepen per regel is onvast, maar op een paar uitzonderingen na telt
elke regel twee heffingen. Die uitzonderingen zijn interessant en illustreren een
hoogst belangrijk beginsel dat we nog dikwijls zullen tegenkomen: in de poëzie is
niet alleen het constructieprincipe van belang, maar ook de afwijkingen daarvan die
de dichter zich permitteert. Zo telt regel 12 bij Krol maar één heffing; de tweede
heffing wordt als het ware uitgesteld en komt meteen aan het begin van de slotregel,
+
zodat er sprake is van een ritmisch effect dat we herkennen als een icoon van de
+
betekenis: de vorm zélf vertoont een schokje. De tweede uitzondering is regel
iconiciteit
7. Daar tellen we drie heffingen en dat is, gezien het constructieprincipe, één
teveel. Als we dit ‘compenseren’ door de twee heffingen op heen en weer met
verhoogd tempo als één heffing te lezen, dan nemen we iets als een ritmische
‘duizeling’ waar, die alweer iconisch kan worden genoemd ten aanzien van wat
wordt meegedeeld. De ritmische effecten die Krol bereikt bestaan uit afwijkingen
van een door het constructieprincipe bij de lezer gewekte verwachting, namelijk dat
hij per regel twee heffin-
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gen zal tegenkomen. Ondanks de regels 7 en 12 zeggen we dus, dat dit gedicht
een voorbeeld van heffingspoëzie is, een in de ‘Germaanse vorm’ geschreven
gedicht.
In de loop van de zestiende eeuw voltrekt zich het proces waardoor het heffingsvers
tenslotte wordt verdrongen door de syllabotonische vormgeving die wij nog steeds
als normatief ervaren; gedichten als dat van Krol zullen pas weer in de twintigste
eeuw worden geschreven. Naast het aantal heffingen wordt dan ook het aantal
lettergrepen nauwkeurig beregeld, zodat de notie van de versvoet kan ontstaan. De
+
invloed van de Franse syllabische poëzie heeft daarbij een doorslaggevende rol
+
gespeeld, maar ook de voor de renaissance zo kenmerkende invloed van de
DE GROOT, 11
MUSSCHE, 128
Griekse en Latijnse poëzie. Het was in de kringen van de
renaissancistischhumanistische dichters, met de Leidenaar Jan van Hout (1542-1609)
voorop, dat de regels voor het klassieke Nederlandse vers werden geformuleerd
en wel in de eerste plaats met betrekking tot de alexandrijn. De discussie was niet
in één slag beslist. Met name Dirck Coornhert (1522-1590) heeft lang gepleit voor
vrijheid van het aantal lettergrepen. Bij Hooft en Vondel, de grootste dichters van
onze zeventiende eeuw, treft men de neerslag van de discussie aan, In de vroegste
+
versie (1605) van zijn Granida had P.C. Hooft (1581-1647) deze regel geschreven:
+

't Wellustige banket van de ruisende bijen

KAZEMIER,

33

+

Het schema van de alexandrijn is als volgt:

+

alexandrijn
37

x / x / x / x / x / x / (x)

KAZEMIER,
+

een jambische zesvoeter dus, met een pauze of cesuur in het midden en eventueel
+
een extra daling aan het slot. Hoofts regel gaf echter het volgende te zien:
cesuur
x/xxx/xx/xx/x
waarin bijna alle heffingen zijn verschoven naar andere posities, met als gevolg dat
de jambische versvoet hier weliswaar nog uit kan worden geconstrueerd, maar niet
meer wordt gehoord. Deze regel benadert de heffingspoëzie: er zijn twee heffingen
per halfregel en het ritme is eerder anapestisch dan jambisch. Juist in die jaren werd
het pleidooi voor ‘eenparigheid der verzen en van de
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versmaat’ (Constantijn Huygens, 1596-1687) steeds sterker en Hooft kwam hieraan
tegemoet door in de uitgave van 1636 zijn regel om te bouwen tot een alexandrijn:
't Wellustige banket der ruisend' honingbijen

De metrische gestalte van de regel is nu:
x/xxx/x/x/x/x
en vergelijkt men dit met de perfecte alexandrijn, dan blijkt slechts één heffing te
zijn weggevallen; verder is alles regelmatig en het anapestische ritme is verdwenen.
De regel klinkt nu echt jambisch.
Zo ontwikkelde zich het klassieke jambische vers tot steeds groter regelmaat en
deze ontwikkeling resulteerde in een dichtkunst die vaak star en eentonig aandeed.
Het oeuvre van Jacob (‘Vadertje’) Cats (1577-1660) geldt in dit opzicht als een
hoogteof, zo men wil, dieptepunt. Cats schreef met evenveel gemak perfecte
alexandrijnen:
x

/

x

/

Ik

vond eens op

x

/

x

/

x

/

x

/

x

een

tijd

de

lief-

ste

zit-

ten

sla-

pen

als trocheïsche viervoeters:
Hoe dan! Zoudt ge mij verlaten,
Die gij eertijds hebt bemind?
Hoe! zoudt gij mij kunnen haten
Die tot U zo ben gezind?
Neen, ik kan het niet geloven,
Ik en kan het niet verstaan,
Dat gij zoudt mijn ere roven
En dan elders minnen gaan.
+

In dergelijke poëzie resulteert het ontbreken van afwijkingen en onregelmatigheden
in een hinderlijke dreun. Aan dat gevaar staat de syllabotonische poëzie krachtens + dreun
haar aard bloot. We zullen laten zien welke middelen de dichters ter beschikking
staan, niet alleen om de dreun te vermijden, maar ook om in positieve zin af te wijken
van de metrische schema's, en hoe zij juist door die afwijkingen extra betekenis tot
stand kunnen brengen. Het gedicht De kameel van Krol heeft al iets van die
mogelijkheden onthuld.
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We hebben in het voorgaande gesproken over verschillende metrische schema's
die in de Nederlandse poëzie een grote rol spelen, zoals de jambische pentameter
en de alexandrijn. Met de versvoet beschikken we in principe over een instrument
om talloze verssoorten te vormen, door de voeten zo vaak als we willen te herhalen
of verschillende versvoeten in combinatie te gebruiken. Zo zouden we een
trocheïsche achtvoeter kunnen maken of een dactylische vijftienvoeter. In de praktijk
komen zulke constructies nauwelijks voor en regels als deze van de jonge Anton
van Duinkerken, uit een gedicht met de titel Vervulling:
ons is de dood een gewin en het leven onsterfelijkheid,
de wereld was niets dan een bloem in een eindeloos
bloeiende mei...

gebouwd op het schema:
(x)/xx/xx/xx/xx/xx/
doen kunstmatig aan. Zij vervallen gauw tot een dreun, juist omdat het toegepaste
metrisch schema (in dit geval vijf dactylen, al dan niet voorafgegaan door een daling
en telkens gevolgd door een zeer nadrukkelijke heffing), zich niet gemakkelijk op
+
natuurlijke wijze met Nederlands taalmateriaal laat vullen. Het natuurlijke vers
+
voltrekt zich meestal in jambische, soms in trocheïsche voeten. Dactylen en
WILMINK, 212
anapesten bestaan wel, zoals het citaat van Van Duinkerken laat zien voor de
dactylus en de ‘Voorzang’ uit Isaac da Costa's Vijf en twintig jaren. Een lied in 1840
+
voor de anapest:
x

x

/

x

x

/

x

x

/

Kan

het

zijn

dat

de

lier

die

sinds lang

x

x

niet

meer ruiste

+

KAZEMIER,

+

spondee
amfibrachys

43

/ (x)

Kan het zijn dat de lier die sinds lang niet meer ruiste,
Die sinds lang tot geen harten in dichtmuziek sprak,
Weer opeens van verrukking en hemellust bruiste,
En in stromende galmen het stilzwijgen brak?

maar ze vervullen hun belangrijkste functie toch als varianten in jambische of (in
mindere mate) trocheïsche poëzie.
+
Naast de al besproken versvoeten dienen de spondee en de amfibrachys te
+
worden genoemd; in veel handboeken vindt men ze vermeld. De spondee is
een versvoet bestaande uit twee heffingen. Er is veel voor te zeggen dat de
spondee in het Nederlands eigen-
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+

lijk niet bestaat. De spondee is een uit de Griekse en Latijnse poëzie overgenomen
begrip, dat strikt genomen alleen met de lengte van lettergrepen heeft te maken + WIMSATT 2, 133
en niet met hun beklemtoning. In de Griekse poëzie konden twee korte
lettergrepen worden vervangen door een lange, omdat een korte lettergreep ongeveer
half zo lang was als een lange. In het Nederlandse syllabotonische vers kan men
natuurlijk niet zeggen dat twee onbeklemtoonde lettergrepen kunnen worden
vervangen door een beklemtoonde, om de eenvoudige reden dat we, als we een
lettergreep twee maal zacht uitspreken, niet mogen zeggen dat we hem eenmaal
hard hebben uitgesproken.
Toch kent de Nederlandse poëzie een verschijnsel dat het begrijpelijk maakt dat
+
sommigen van spondeeën blijven spreken. We zullen dit illustreren met een
+
voorbeeld uit de Homeros-vertaling van Aegidius Timmerman, die dateert uit
DE GROOT, 131
1933. Daarin gebruikt de vertaler een metrisch schema dat overeenkomt met
+
dat van het origineel: de hexameter, bestaande uit vijf dactylen gevolgd door een
+
spondee of trochee. In schema:
hexameter
- ◡ ◡ - ◡ ◡ - ◡ ◡ - ◡ ◡ - ◡ ◡ - - (of - ◡)
Op alle posities mag het tweetal korte lettergrepen vervangen worden door een
lange, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan die we niet zullen expliciteren. In
de regel:
-

-

-

-

-

-

zo-

als

Zuid- wind mist uit-

-

◡

giet op

◡

-

◡

een berg en

◡

-

◡

zijn

kam- men

is dit gedaan op de posities ingenomen door als, wind, giet, die alledrie als ‘lang’
moeten worden opgevat. Vertalen we dit nu naar het syllabotonische systeem, dan
moeten we deze lettergrepen als beklemtoond opvatten en lezen we dus:
zóáls Zúidwínd míst úitgíet op een bérg en zijn kámmen

hetgeen hoogst onnatuurlijk is. In de hieropvolgende regel:
Zo zich verhief opwervlend de stofwolk onder hun voeten

worden de lettergrepen op en wolk als lang opgevat, zodat we syllabotonisch lezen:
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Zó zich verhiéf ópwérvlend de stófwólk ónder hun vóeten

hetgeen veel acceptabeler is. In feite vertoont het woord stofwolk zelf al de
schijngestalte van een spondee; we spreken in het Nederlands dan liever van de
+
‘zwevende toon’. Het is dus niet ongewoon dat wolk als een relatief zwakke heffing
wordt gelezen. Anders is dat bij op: de klemtoon die wij hier móeten lezen is een +zwevende toon
+
BRAAKHUIS, 151
icoon van de betekenis en heeft niets van doen met lengte of kortheid van de
lettergreep. En bij zoals zouden we, als we hier van een spondee wilden spreken, + iconiciteit
het woord dezelfde dynamiek moeten geven als stofwolk, wat weer erg geforceerd
aandoet. Ook hier is sprake van de zwevende toon, al valt die hier op de eerste
lettergreep en niet, zoals bij stofwolk, op de tweede.
Steeds als zich in een Nederlands vers een spondee lijkt aan te bieden, kunnen
we deze beter verklaren als een onregelmatige toepassing van een van de vier
andere voeten. Dat geldt niet alleen voor de dactylus, maar ook voor de jambe. Aan
de openingsregel van Gerrit Achterbergs gedicht De melkknecht:
Hij legt het spantouw om de poten van het beest

kunnen we een jambische zesvoeter ten grondslag leggen:
x/x/x/x/x/x/
waarvan de zesde en de tiende positie niet met klemtonen worden gerealiseerd en
de vijfde met een zwevende toon, die zwakker is dan de heffing van de vierde positie.
Het is dus onnodig hier van een spondee te spreken.
+
Ook de amfibrachys is zo'n versvoet die men in sommige metrische analyses
+
nog wel eens tegenkomt maar die in feite geen recht van bestaan heeft. In het
amfibrachys
Grieks zag de amfibrachys er zo uit:
◡-◡
Als voorbeeld voert men deze regel van Potgieter aan:
+

Harmonisch ontwikkelt de schepping haar gaven

+

KAZEMIER, 44
VERWEY 1, 44
VAN EYCK 1, 614

Voor het Nederlands ritmegevoel is hier echter sprake van een dactylische structuur
+
met een onbeklemtoonde opmaat en een trochee aan het slot, dus:
+

opmaat

ROBERTS,
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(x)/xx/xx/xx/x
en niet:
x/xx/xx/xx/x
+

Als de amfibrachys bestond, zou ook zijn spiegelbeeld, de creticus of amfimacer
(- ◡ -), bestaan en het lijkt soms alsof we die voet inderdaad tegenkomen, zoals
in Jacob Revius' gedicht Sontvloet, waarvan het slot luidt:
Paar bij paar
Trad daar naâr
Weer aan 't land,
Door Gods hand
Die liet af
Van zijn straf.
Hem, de Heer,
Zij de eer.

Ons ‘Germaanse’ gevoel voor ritmiek zal ons deze verzen echter als heffingspoëzie
doen lezen, zoals we het grafschrift dat H.L. Spieghel voor Coornhert maakte - nog
zo'n voorbeeld van een gedicht dat louter uit éénlettergrepige woorden bestaat (een
zogenaamd ‘monosyllabicum’) - als een jambisch vers lezen:
Nu rust
Wiens lust
En vreugd
Was deugd.

De voorbeelden wijzen erop dat, ook als dichters versvoeten als spondeeën en
amfibrachen gebruiken, ons ritmisch gevoel ons de regels als periodiseringen van
de vier ‘natuurlijke’ versvoeten zal voorstellen. Er is minstens één goede reden om
hier van ‘natuurlijk’ te spreken. Zoals onze taal het contrast tussen beklemtoonde
en onbeklemtoonde lettergrepen kent, zo lijken wij ook alleen een metrisch systeem
te willen erkennen dat op dit contrast is gebaseerd: het accentvers of het
syllabotonische vers. Daarom erkennen wij slechts de vier versvoeten jambe, trochee,
dactylus en anapest, want dat zijn de voeten waarbij, als ze worden herhaald, een
onbeklemtoonde naast een beklemtoonde lettergreep staat:
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jambe:

x/x/

trochee:

/x/x

dactylus:

/xx/xx

anapest:

xx/xx/

terwijl dit bij de spondee en de amfibrachys niet het geval is:
spondee:

----

amfibrachys:

◡-◡◡-◡

Samenvattend kunnen we zeggen dat het traditionele, aan een metrische
+
secundaire codering gebonden Nederlandse vers syllabotonisch is, wat wil zeggen
+
dat het per verseenheid of regel een vastgesteld aantal lettergrepen en een
syllabotonisch vers
vastgesteld aantal heffingen kent. Voorts, dat de regel is opgebouwd uit
+
geperiodiseerde herhalingen van versvoeten, waarvan wij er vier onderscheiden:
+
+
periodisering
de jambe, de trochee, de dactylus en de anapest.
+

versvoet

Metrum en ritme
De beschrijving aan het slot van de vorige paragraaf heeft betrekking op het metrisch
systeem als een afzonderlijke code en dus op een abstracte structuur die aan elke
Nederlandse versregel ten grondslag ligt, maar er niet mee mag worden
vereenzelvigd. Ook in het voorafgaande hebben we, om het betoog begrijpelijk te
houden, af en toe concrete versregels uit bestaande gedichten gebruikt om deze
abstracte structuur te bespreken als een afzonderlijke code die haar rechten kan
doen gelden, los van de woorden die zijn gebruikt om de abstracte structuur te
vullen. Maar metrische schema's kunnen we strikt genomen niet lezen; wat we
+
lezen zijn altijd woorden die volgens twee regelsystemen zijn gecodeerd: ten eerste
+
dat van de Nederlandse taal en ten tweede dat van het metrische systeem.
metrisch schema
Metrische systemen hebben op zich geen enkel belang; zij worden pas zinvol en
betekenisdragend wanneer zij met woorden worden gevuld. Maar zodra dit is
gebeurd, en de twee codes dus tot samengaan zijn gedwongen, ontstaat uit dat
samengaan een surplus aan betekenis dat groter of minder groot is al naar gelang
dat de twee codes zich op interessante wijze tot elkaar verhouden, een wijze die
+
we eerder al als iconisch hebben aangeduid. In wat volgt zullen we proberen te
+
verduidelijken in hoeverre de verhouding tussen de twee codes in de poëtische
iconiciteit
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praktijk betekenisdragend en betekenisscheppend is. Dat is ook de enige
rechtvaardiging die we hebben om ons met de complicaties van de metriek bezig
te houden.
Wordt een metrisch schema met woordmateriaal uit de eerste code gevuld, dan
ontstaat een probleem, omdat het woordmateriaal zijn eigen natuurlijke accentuering
meebrengt. Nederlands is een accenttaal, woorden bezitten hun ‘meegegeven’
woordaccent en krijgen daarenboven een accent als gevolg van de positie die ze
in de zin waarin ze voorkomen bekleden. In de zin:
Ik ben vroeg gekómen en mag dus vroeg vertrékken
+

zijn de twee gemarkeerde lettergrepen geaccentueerd zowel op grond van het
+
woordaccent, als op grond van het zinsaccent. We hoeven deze taalkundige
woordaccent
zinsaccent
feiten nauwelijks verder uit te leggen. Het woordaccent is in het Nederlands in
principe onveranderlijk. Daarom kunnen we het woord kunstenaar voor het gemak
een dactylisch woord noemen en het woord kunstenmaker als een opeenvolging
van twee trocheeën beschouwen. Daarmee is het probleem al aangeduid: hoe
kunnen we deze woorden in een jambisch schema gebruiken?
Bij elke concrete versregel moeten we onderscheid maken tussen twee vragen.
+
De eerste luidt: valt deze bepaalde lettergreep op een heffings- dan wel een
+
dalingspositie in het metrische schema waaraan de regel is onderworpen (voor
metrisch schema
DE GROOT, 45
het gemak zullen we voortaan zeggen: het metrische schema van de regel;
anderen spreken van thema)? De tweede luidt: hoe is deze bepaalde lettergreep BRAAKHUIS JAKOBSON 3,
364
geaccentueerd volgens de regels van de natuurlijke taal en komt deze
accentuering overeen met de positie in het metrische schema?
In de natuurlijke taal kennen we een zeer fijne schaal van dynamische accenten,
lopend van zeer sterk tot volledig onbeklemtoond, met alle varianten daar tussenin.
In het woord stofwolk draagt de eerste lettergreep het woordaccent, evenals in het
woord ruiter, maar er is een duidelijk verschil tussen de beide slotlettergrepen wolk
krijgt meer accent dan -ter. In het woord kunstenaar kunnen we evenveel accenten
onderscheiden als er lettergrepen zijn en hetzelfde geldt voor het woord
vergeetmijnietje. Als we uitgaan van een schaal van 1 tot 5 (van sterk naar zwak)
+
is dit de natuurlijke accentuering van vergeetmijnietje: 4-1-3-2-5. Voor het metrische
schema is alleen een relatief onderscheid tussen sterk en zwak van belang, met + MUSSCHE, 135
hoogstens de toevoeging van de zwevende toon, zoals we al eerder aan de hand
van stofwolk hebben verdui-
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+

delijkt; maar ook de zwevende toon valt altijd op een lettergreep die als sterk ten
+
opzichte van een daling en als zwak ten opzichte van een heffing kan worden
zwevende toon
beschouwd. De versvoet kent alleen het onderscheid sterk/zwak en dááraan
wordt de natuurlijke accentuering onderworpen. Het woord vergeetmijnietje kan dus
worden beschouwd als bestaande uit twee jamben gevolgd door een extra daling:
x

/

x

/

x

4

1

3

2

5

waarbij de ‘sprongen’ tussen de cijfers duidelijk maken dat, ‘hoe’ hard we de
schaal bij 1 ook inzetten, de beweging van zacht naar hard zich altijd voordoet
volgens het jambisch patroon. Er is tweemaal een sprong van zachter naar harder
(van 4 naar 1 en van 3 naar 2). Natuurlijk kunnen we ook zeggen dat er tweemaal
een sprong van harder naar zachter wordt gemaakt (van 1 naar 3 en van 2 naar 5),
zodat we het woord als bestaande uit twee trocheeën voorafgegaan door een extra
+
daling (een opmaat) kunnen beschouwen. Deze dubbelzinnigheid hoeft ons niet
+
te verontrusten ze laat ons zien dat het woord vergeet-mij-nietje zich zowel in
opmaat
een jambisch als in een trocheïsch metrisch schema laat inpassen. Pas in de
metrische omgeving wordt uitgemaakt of het woord nu als jambisch dan wel als
trocheïsch moet worden beschouwd.
Ook voor het zinsaccent geldt dat het zich in een metrisch schema voegt, waarin
alleen relatieve contrasten tussen heffingen en dalingen aan de orde zijn en waarin
niet elke heffing een in absolute zin vaststaande dynamische sterkte hoeft te hebben.
Van deze eerder aangehaalde regel van Jacob Cats:
Ik en kan het niet verstaan

aanvaarden we gemakkelijk dat hij, ietwat nadrukkelijk maar met respect voor de
natuurlijke accentuering, zó wordt voorgedragen:
ík en kán het niét verstáan

Deze accenten blijken precies te passen op het metrische schema van de trocheïsche
viervoeter:
/ x / x / x / (x).
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Als we nu in de voordracht van de regel onderscheid willen maken tussen klemtonen
en extra harde klemtonen, dan kunnen we zeggen:
ík en ka̋n het niét verstáan

of:
ík en kán het nie̋t verstáan

Hoe sterk we het natuurlijke accent ook inzetten, de relatieve sterkteverschillen
blijven naadloos passen binnen het metrische schema.
Het komt niet vaak voor dat de natuurlijke accentuering van het woordmateriaal
zich zo gemakkelijk voegt naar het metrische schema. Het is zelfs de vraag of zulks
+
gewenst is, want juist de perfecte invoegbaarheid dringt aan het taalmateriaal de
+
dreun op van het metrische schema. De secundaire code gedraagt zich dan
dreun
tiranniek ten opzichte van de primaire. Gerrit Achterbergs sonnet Dichtkunst geeft
gevallen te zien waarin de tegengestelde machtsverhouding aan de orde is: de
natuurlijke, primaire code gebruikt de natuurlijke accentuering om aan de secundaire
code wijzigingen op te leggen. De eerste twee strofen luiden:
De dikke dronken zwermen van gevoelen
krijgen bestel, wanneer ze in de taal
op woorden samentrekken, die ze schaal
geven, zodat ze tot kristal verkoelen.
De dichter weet het tijdstip te voorvoelen
waarop zich deze werking integraal
voltrekken zal, het woordmateriaal
wentelt in hem met een donker bedoelen.

In de eerste regel zien we grote harmonie tussen de natuurlijke accentuering en het
metrisch schema van de jambische vijfvoeter:
x

/

x

/

x

/

de

dík-

ke

drón- ken

x

zwér- men

/

x

/

x

van

ge-

vóe-

len

Het gedicht komt dus, in dynamisch of ritmisch opzicht, rustig op gang. Al is de
harmonie groot, van naadloze aansluiting bij het
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metrische schema is echter geen sprake: op één positie wordt een heffing (de vierde)
niet gerealiseerd in de voordracht. Daarmee is verklaard dat de regel niet gaat
dreunen. De secundaire code wordt wel gevolgd, maar niet slaafs, zouden we in
termen van machtsverhoudingen kunnen zeggen.
Op dit moment is een wat ingewikkelde uitweiding nodig om duidelijk te maken
dat we, ondanks deze afwijking van de niet-gerealiseerde vierde heffing, er toch
goed aan doen van een jambische vijfvoeter te blijven spreken. Wie blijft vasthouden
aan de naadloze aansluiting van de natuurlijke accentuering bij het metrische
schema, zou als volgt kunnen redeneren. Tel ik de natuurlijke heffingen als metrische
heffingen en alle andere lettergrepen als metrische dalingen, dan krijg ik voor deze
regel het volgende schema:
x

/

x

/

x

/

De

dik-

ke

dron- ken

x

zwer- men

x

x

/

x

van

ge-

voe-

len

Van dit schema zouden de ‘versvoeten’ op twee manieren kunnen worden
gevonden:
a.

x

b.

(x)

/

x
/

x

/

x
/

x

/
/

x

x

x

x

x

x

/

x
/

x

Bij a zouden we dan zeggen dat het metrisch schema uit drie jamben bestaat,
gevolgd door een vierde paeon en afgesloten door een extra daling. Bij b zouden
we het metrisch schema benoemen als bestaande uit een voorafgaande opmaat,
twee trocheeën, een eerste paeon en een afsluitende trochee.
+
Beide analyses moeten worden verworpen. De paeon als versvoet (de eerste
paeon was in het klassieke Grieks de voet - ◡ ◡ ◡ en de vierde was ◡ ◡ ◡ -) komt + paeon
in het Nederlands niet systematisch voor, dat wil zeggen als minimale
periodiseringseenheid, als bouwsteen voor metrische schemata. Zoeken we verder
in Achterbergs gedicht, dan blijkt nergens dat de eenheid x x x / of de eenheid / x
x x systematisch wordt aangewend. Ze mag dan hier en daar te vinden zijn
(bijvoorbeeld in -neer ze in de of -trekken zal het), maar deze gevallen zijn niet
+
geperiodiseerd in die zin dat ze zich systematisch op voorspelbare posities
voordoen. Sterker nog, wanneer we een van beide analyses zouden verkiezen, + periodisering
dan zouden we voor elke regel van het gedicht tot een apart metrisch schema
komen, en dat druist wel heel sterk in tegen onze verwachting dat
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een metrisch schema niet voor een regel maar voor een grotere eenheid, een strofe
of een heel gedicht, wordt gekozen en geldigheid heeft.
We houden dus vast aan het schema van de jambische vijfvoeter voor de eerste
regel en vinden dat schema in de rest van het gedicht bevestigd. Daarbij blijkt geen
enkele regel zich perfect in het schema in te voegen: steeds zijn er afwijkingen van
de soort die we al hebben gezien. In de eerste regel betrof dat het niet-realiseren
van een accent op de vierde heffingspositie. Daar staat het woord van, dat als
voorzetsel geen natuurlijk accent draagt en hoogstens een natuurlijk zinsaccent
opgelegd kan krijgen, bijvoorbeeld in de zin ‘Dit boek is niet vóór Jan, het is ván
+
Jan’. Het niet-realiseren van heffingen in het metrisch schema is heel gebruikelijk
+
+
stille heffing
en wordt níet als anti-metrisch ervaren. Sterker nog, er zijn goede gronden om
+
aan te nemen dat in de normale jambische pentameter steeds één heffing
antimetrie
ongerealiseerd blijft. In het gedicht van Achterberg blijkt dat duidelijk het geval.
Achtereenvolgens vertegenwoordigen in de acht aangehaalde regels de volgende
lettergrepen niet-gerealiseerde heffingen: van, neer, in, -trek, die, -dat, tot, weet, te,
-op, - ter-, en ook nog een. Sommige regels kennen dus zelfs twee niet-gerealiseerde
heffingen.
We handhaven dus de jambische vijfvoeter als het metrische schema dat aan dit
gedicht ten grondslag ligt, maar stellen tegelijk vast dat het in ritmisch opzicht wordt
gekenmerkt door vier heffingen per regel. Daarmee hebben we een eerste inzicht
+
gekregen in het moeilijke probleem van wat nu eigenlijk het verschil is tussen het
+
metrum en het ritme van een syllabotonisch gedicht. Een van de belangrijkste
metrum / ritme
factoren die het ritme bepalen is de samenwerking tussen het metrische schema MUSSCHE, 137
KAZEMIER, 15
met zijn scandeerbare dreun en de natuurlijke accentuering van het ingevulde
+
woordmateriaal. Misschien is interferentie een betere term dan ‘samenwerking’, ELEMA, 31
VERWEY 1, 22
want die suggereert een soepeler inpassing dan meestal optreedt. Het ritme van +
WIMSATT 2, 142
Achterbergs gedicht wordt dus niet alleen door het metrische schema (te
+
scanderen of hoorbaar te maken als dreun) bepaald, maar ook door het gegeven
+
dat het woordmateriaal om vier heffingen per vijf voeten vraagt. Dat lijkt op het
dreun
constructieprincipe van het accentvers, maar we kunnen de stille heffing pas
constateren als we weten of voelen dat het schema vijf en niet vier heffingen per
regel toestaat. Voorlopig mogen we de conclusie trekken dat bij de syllabotonische
poëzie het ritme wordt bepaald door zowel het metrische schema als de afwijkingen
ervan, veroorzaakt door de natuurlijke accentuering van het
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woordmateriaal. Dat betekent dat we net zoveel moeite moeten besteden aan het
begrijpen van de afwijkingen, als aan het begrijpen van de metrische schema's zelf.
Een van die afwijkingen is al besproken: de stille heffing. In een later te behandelen
+
gedicht van Ida Gerhardt (zie p. 80), waarin elke regel vier voeten telt, zullen we
ook in elke regel een stille heffing aantreffen; deze afwijking komt dus niet alleen + stille heffing
in de jambische vijfvoeter voor, zoals bij Achterberg.
De stille heffing wordt, zo zeiden we eerder, niet als antimetrisch ervaren. Ze is
ook, binnen de regel, niet plaatsgebonden en kan dus zelf niet als een voorbeeld
van geperiodiseerde herhaling worden aangevoerd. Ze maakt dus geen deel uit van
het metrisch schema; hoe frequent ze ook optreedt, ze doet dat niet regelmatig in
de strikte zin van het woord. Ze ‘bevindt’ zich niet in de metriek van het vers, ze
+
verschijnt in de voordracht ervan. De voordracht van poëzie is in zekere zin
+
persoonsgebonden. Iedereen draagt verzen voor met zijn eigen stem (hoog of
voordracht
laag, welluidend of hees), in zijn eigen tempo (gejaagd of gedragen) en met zijn STUTTERHEIM 1, 137
eigen gevoelskleuring (nuchter of sentimenteel). Wat hier met voordracht wordt STUTTERHEIM 2, 115
DE GROOT, 56
bedoeld, betreft echter niet deze aspecten van het poëzielezen. Wij bedoelen
+
met voordracht iets dat ook bij stillezen aan de orde is: het erkennen van de
interferentie tussen de accentueringen die de primaire code eist en die welke de + VERWEY 2
secundaire code wil afdwingen; het erkennen van de vrijheid die de natuurlijke
accentuering heeft ten opzichte van de dreun. Het realiseren van de stille heffing is
een uitstekend voorbeeld van wat een correcte voordracht moet heten. Wie in de
eerste regel van het gedicht van Achterberg ook bij stille lezing een accent legt op
van, scandeert weliswaar correct (hij laat immers het metrisch schema dreunen),
maar zijn voordracht is incorrect, geheel onafhankelijk van de kwaliteit van zijn stem,
articulatie, gebarentaal, oogopslag, gevoeligheid van zijn stembuigingen enzovoort.
Voordracht heeft dus rechtstreeks te maken met ritme, en ritme is er al voordat het
in geluidsgolven hoorbaar is gemaakt. Voordracht en ritme gebruiken we dus als
pre-akoestische begrippen. Zij zijn inherente eigenschappen van elke tekst.
Eén belangrijk ritmisch fenomeen is dus al behandeld: de stille heffing. We zullen
nu een tweede onder de loep nemen, dat niet minder frequent voorkomt, maar wel
tot sterkere effecten leidt: de verplaatsing van accenten. Al in de tweede regel van
+
Achterbergs Dichtkunst wordt aan het begin de heffing van de tweede positie,
+

accentverplaatsing
140

MUSSCHE,
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waar ze volgens het metrisch schema zou moeten vallen, verplaatst naar de eerste
positie (de stille heffing blijft nu verder buiten beschouwing):
x

/

x

/

x

/

x

/

x

/

kríj-

gen

be-

stél,

wan-

néer

ze

in

de
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We hebben geen reden om onder deze regel een ander metrisch schema te
veronderstellen, dat zou bestaan uit een trochee gevolgd door vier jamben, ondanks
het feit dat niet minder dan vier van de acht regels deze opbouw vertonen. Een
dergelijk schema zou willekeurig zijn, niet beantwoorden aan een duidelijke dreun
en niet elementair genoeg zijn. We lossen dit probleem op door het accent op de
eerste positie te beschouwen als een verplaatst accent. Volgens het schema had
+
het op de tweede positie moeten vallen en de verplaatsing heeft dus het effect van
+
een antimetrie: het bewust doorbreken van een dreun, nu niet door een heffing
antimetrie
te laten verstillen, maar door ze te verplaatsen. Antimetrie wordt door een zekere
gewelddadigheid gekenmerkt (om ons beeld van de machtsverhouding weer op te
vatten): de natuurlijke accentuering keert zich met geweld tegen de metrische dwang
door een accent te plaatsen op een positie waar het niet thuishoort. Zo'n verplaatst
accent zouden we een ritmische inbreker kunnen noemen. Het is dus zinloos te
zeggen dat deze regel begint met een trochee; daarmee zouden we suggereren
dat hij juist aan een metrisch schema beantwoordt, en zouden we het bijzondere
+
ritmische effect van de antimetrie juist wegredeneren. In plaats van een trochee
benoemen we het begin van deze regel als een inversie of omkering: heffing en + inversie
daling wisselen ten opzichte van het schema van plaats. Een in de musicologie
+
gangbare term is eveneens van toepassing: de syncope of verplaatsing van een
+
accent naar een voorafgaande onbeklemtoonde positie. Doordat een syncope
syncope
MORIER, 1046
altijd eerder komt dan het moment waarop ze krachtens het metrisch schema
+
kan worden verwacht, is ze van grote invloed op het tempo van de regel en dus ELEMA, 47
+
op de voordracht; ze bepaalt in hoge mate het ritme van de regel en heeft een
tempo
versnellend effect.
Er zijn nog andere antimetrieën behalve de syncope, maar voorlopig stelt dit
+
begrip ons in staat een uiterst belangrijk nieuw probleem aan de orde te stellen:
+
de motivatie van de afwijking van het metrische schema. Een eerste, globale
motivatie
motivatie hebben we al genoemd: afwijkingen voorkomen dat een gedicht gaat
dreunen. Maar er is meer over te zeggen. We zagen dat er bij de stille heffing
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een heffing wegvalt, omdat de natuurlijke accentuering in de primaire code haar
niet verdraagt. We spreken dan van motivatie van de afwijking op grond van de
eigenschappen van de natuurlijke taal. Bij antimetrieën nu is er doorgaans meer
aan de hand en is er ook meer motivatie nodig, want de antimetrie is een drastische
afwijking die het metrische schema dreigt te ondermijnen. De gemotiveerde antimetrie
+
heeft dit effect, dat het natuurlijke woorden zinsaccent relatief wordt versterkt ten
opzichte van zijn dynamiek in de natuurlijke taal. Het accent, eenmaal verplaatst + antimetrie
naar een positie waar het metrisch gezien niet thuishoort, doet zich op die positie
met bijzondere kracht gelden. In termen van machtsverhoudingen: wie zich
wederrechtelijk de troon toeëigent, blijkt meestal een erger tiran dan de rechtmatige
vorst.
We kunnen dit illustreren met behulp van de achtste regel van Achterbergs gedicht.
Het werkwoord wentelt krijgt hier, dankzij het feit dat het antimetrisch is geplaatst,
een extra sterk accent op zijn eerste lettergreep, sterker dan deze op grond van de
natuurlijke accentuering van het woord heeft. Hetzelfde geldt in deze regel voor het
woord donker, dat ook een syncope bevat: het accent op donk- is verschoven van
de achtste naar de zevende positie. Beide antimetrieën zijn zo krachtig en brengen
zulke sterke ritmische accenten teweeg dat ze in de voordracht zóveel energie
opslorpen dat er niet één, maar twee stille heffingen in deze regel staan, zoals we
al hebben gezien. De tempoversnellingen die de twee syncopen teweegbrengen
kunnen ook worden beschreven: dit wentelen is kennelijk een snel wentelen en dit
donker is kennelijk dichtbij en bedreigend. De ritmische gestalte van de regel drukt
+
als een icoon zijn betekenis uit: de chaos, draaikolk of baaierd van gevoelen dat
+
nog niet aan de discipline van de poëtische vormgeving is onderworpen.
iconiciteit
De natuurlijke accenten op wentelen en donker worden hier ten opzichte van
de primaire code dus verhoogd, doordat hun antimetrische plaatsing er extra energie
aan verleent. De ‘vormtaal’ van het gedicht dwingt deze woorden een surplus aan
betekenis op, dat analoog is aan het dynamische surplus, voortvloeiend uit de
antimetrieën. De vormafwijkingen in de secundaire code krijgen dus een iconische
relatie tot de ‘betekenisafwijkingen’, want zo kan men de extra betekenis die de
woorden wentelen en donker krijgen, gerust noemen; vindt men dat te ver gaan,
dan kan men van betekenisintensivering spreken. Het is deze iconische relatie die
de antimetrieën motiveert. Men kan ook, met Lotman, zeggen dat de vorm hier wordt
gesemantiseerd. Hij heeft als icoon deel
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aan de betekenis die hij uitdrukt: hij wordt als het ware zélf betekenis De reserve
die door de woorden ‘als het ware’ wordt uitgedrukt, dient men overigens wel in acht
te blijven nemen; net zoals Lotman spreken wij over deze zaken uiteindelijk slechts
in figuurlijke termen.
Kijken we nu naar het totaal van deze acht regels (die het octaaf van een sonnet
vormen), dan beseffen we dat Achterberg het poëtisch proces beschrijft als een
‘binding’ van chaotische gevoelens (of: beheersing van emotie) door de poëtische
vormtaal. Zowel de gevoelens die om uitdrukking vragen, als de natuurlijke taal
(door Achterberg hier als woordmateriaal aangeduid) verkeren in een toestand van
chaos of entropie. Deze chaos wordt tot ordening doordat de vormtaal die de
dichtkunst is, de gevoelens aan het taalmateriaal ‘bindt’, in een proces dat Achterberg
hier als kristallisering voorstelt en waarbij er een iconische relatie ontstaat tussen
de gevoelens en de vormtaal. Achterbergs gedicht blijkt een complete theorie van
het poëtisch taalgebruik te bevatten, en wel een die niet ver afstaat van die van Juri
Lotman.
+
Achterberg was een van de grote meesters van de syncope. Het slot van zijn
+
gedicht Metronoom illustreert dit niet minder duidelijk dan Dichtkunst:
syncope
Maar door mijn hersens jagen de jachthonden
razender dan enig bekend atoom
terwijl mijn hart tikt als een metronoom.
+

De syncopen op de lettergrepen jacht- en raz- brengen een tempoversnelling teweeg
+
die als icoon fungeert van de betekenis van de werkwoorden jagen en razen.
tempo
Even opvallend is, dat de laatste regel een invulling van het metrisch schema
(alweer de jambische pentameter) laat zien die bijna regelmatig is, zoals het tikken
van een metronoom regelmatig is. Bijna, want op de vijfde positie wordt in plaats
van een daling een woord ingevuld (tikt), dat even sterk is geaccentueerd als de
+
voorgaande regelmatige heffing (hart). Het effect van de zwevende toon die zo
ontstaat (van een spondee spreken we liever niet) is, dat de idee van de regelmaat + zwevende toon
hier door een afwijking van de bijna regelmatig gevulde pentameter iconisch
wordt verbeeld, doordat de afwijking zelf een opperste vorm van regelmaat vertoont:
de herhaling van een dynamisch accent.
+
De weg naar de juiste voordracht van een gedicht vindt men niet alleen door het
+
herkennen van het metrisch schema waarop
voordracht
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het is gebouwd, maar ook door de motivatie van antimetrische effecten op het spoor
te komen. Niet altijd is de motivatie zo krachtig als in de aangehaalde voorbeelden
van Achterberg of in de volgende strofe uit Martinus Nijhoffs Het souper:
Als water woelden in den nacht de landen
onder het huis; wij voelden hoe een groot
Waaien ons aangreep, hoe de wieken van de
vaart van den tijd ons droegen naar den dood.

Net als bij Achterberg valt hier op, hoe het vocabulaire van het gedicht de
antimetrieën als het ware benoemt. Dat geldt voor Nijhoffs aangreep niet minder
dan voor Achterbergs razen: de syncope op waaien ‘grijpt’ de derde regel als het
ware ‘aan’, zoals de syncopen bij Achterberg de regels doen ‘razen’. In dergelijke
gevallen kan men van optimale motivatie spreken. Dat is niet het geval in het
volgende voorbeeld, de eerste strofe van Victor van Vrieslands Vergeefse opdracht:
De paden naar het herfstbos staan te dampen.
De lucht is leeg van vlinders en straaljagers.
Een tak laat druppels in de stilte vallen
Op dorrend blad en 'k hoor de houtduif klagen.

Hier is de syncope op straal- natuurlijk functioneel als een icoon van de snelheid
waarmee deze vliegtuigen zich voortbewegen, maar deze motivatie heeft toch
slechts een beperkte reikwijdte.
Men kan met antimetrieën zeer ver gaan. Heel algemeen kan worden gesteld dat
hoe sterker antimetrisch een versregel is, des te minder muzikaal hij zal aandoen
+
en hetzelfde geldt voor hele gedichten en oeuvres. Op de notie muzikaliteit van
+
poëzie komen we nog terug. Een dichter als Simon Vestdijk, van wie bekend is
muzikaliteit
+
dat hij een afkeer had van ‘muzikale poëzie’, gaat dan ook zeer ver in het afwijken
+
van de metrische schema's, die hij niettemin halsstarrig bleef toepassen. Leest
VESTDIJK 2, 107
men de eerste strofe van zijn gedicht De phantast:
Hij zwoer, - van jongsaf alle sprookjes machtig, Dat hij haar blonde hoofd weg had zien springen,
En dat de neger jankte, en 't beestachtig
Lijf van de gewichtenheffer te wringen
(stond)
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dan demonstreert de eerste regel duidelijk de jambische pentameter als metrisch
schema, maar in de vierde regel is van dat schema alleen nog de laatste jambe met
+
haar extra daling te herkennen. De zeer effectieve syncope in de tweede regel (de
+
+
syncope
drastische versnelling op weg) is duidelijk iconisch: het gaat hier om de
+
angstdroom van een jongetje waarin onder andere een blonde vrouw wordt
iconiciteit
onthoofd. Wij zouden deze syncope echter niet als zodanig herkennen als hier
geen sprake was van een streng toegepast metrisch schema. Sprekender nog
vinden we Vestdijks techniek geïllustreerd in de openingsregel van een van zijn
beroemdste gedichten, De uiterste seconde:
+

Doodgaan is de kunst om levende beelden
Met evenveel gelatenheid te dulden
Als toen zij nog hun rol in 't leven speelden,
Ons soms verveelden, en nochtans vervulden.

+

JESSURUN D' OLIVEIRA

120

Het metrisch schema is dat van de jambische pentameter, maar de eerste regel
geeft zich daar pas bij de laatste jambe aan over:
x
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Beschouwt men de tweede heffing als een stille, dan zijn er van de vier
gerealiseerde heffingen drie gesyncopeerd; alleen de laatste valt op een
heffingspositie. Deze regel toont wel het uiterste aan ritmische dwarsliggerij dat de
jambische pentameter toestaat. Maar wie het hele gedicht doorleest, zal voelen dat
hij geleidelijk in steeds rustiger jambisch vaarwater komt. Dit is de slotstrofe:
Maar dat dit alles wás een werk'lijkheid,
Die duren zal tot de uiterste seconde;
Dit is de ware wedloop met de tijd:
De halsband los, en zij met de twee honden.
+

Hier is nog maar één metrische afwijking te bespeuren: de inversie aan het begin
van de derde regel. De vormtaal van het gedicht zou kunnen worden beschreven + inversie
als een geleidelijke aanvaarding van de jambische pentameter, waartegen de
openingsregel zo heftig in verzet is. En aangezien de thematiek van het gedicht
+
aanvaarding van de dood is, kan het hele gedicht als een ritmisch icoon worden
+
opgevat.
iconiciteit
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Ritmische effecten zoals wij die in het voorafgaande hebben beschreven ontstaan
dus als afwijkingen van het metrische schema, die hierdoor zijn gemotiveerd dat ze
een iconische relatie tot stand brengen tussen de secundaire vormtaal van het
gedicht en de primaire natuurlijke taal waarin het is geschreven. Dergelijke
gemotiveerde afwijkingen dienen dan ook principieel te worden onderscheiden van
metrische fouten, al zal per geval het onderscheid niet altijd gemakkelijk zijn en voor
een deel worden bepaald door het vermogen van de lezer om motivaties op het
+
spoor te komen. Metrische fouten zijn in schertspoëzie en Sinterklaasverzen
+
uiteraard toegestaan, al zijn ze ook daar pas echt effectief als ze als fouten
motivatie
worden gepresenteerd. Dat is bijvoorbeeld het geval als Beckmesser in Wagners
Die Meistersinger von Nürnberg zijn onkunde demonstreert in het volgende liefdeslied
(de tekst is een vrije bewerking van het Duitse origineel):
De zon zie ik verschijnen,
Wat mij heden verheugt,
Want vandaag wordt de mijne
Een schoon maagdken vol deugd
Dus denk ik niet aan sterven
Maar wil ik liever werven
Om jong maagdekens jeugd.
+

Het metrische schema is dat van de jambische trimeter:

+

trimeter

x / x / x / (x)
die er in regel 5 ook uitkomt. Dit schema is, vooral vanwege zijn kortheid, zó
+
dwingend dat het in de voordracht van deze tekst in bijna alle regels verkeerde
+
accenten legt, bijvoorbeeld op hedén, vándaag, maagdkén, maagdékens. Hier
BEAVER, 157
prevaleert het metrische schema boven de natuurlijke taal; de machtsverhouding
is dus precies omgekeerd aan die welke we in de voorbeelden uit Achterberg, Nijhoff
en Vestdijk hebben gezien. In plaats van dat de primaire en de secundaire code
samenwerken of interfereren, waarbij de primaire code creatief gebruik maakt van
de flexibiliteit van de secundaire, wordt deze laatste hier dwangmatig toegepast ten
koste van de primaire, natuurlijke taal. We concluderen voorlopig dat de primaire
+
code ‘harder’ is dan de secundaire. Die conclusie is niet onbelangrijk. Anders
+
geformuleerd komt zij erop neer dat ook in poëzie de natuurlijke taal het laatste
primaire code
secundaire code
woord heeft. Woorden
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als vándaag en maagdéken bestaan niet en wat Beckmesser zingt is dus geen
poëzie, maar onzin. Later zullen wij dit standpunt moeten nuanceren: de natuurlijke
taal mag dan een ‘hardere’ code zijn dan de metrische, zij is toch niet onaantastbaar.
De poëzie is wel degelijk in staat de natuurlijke taal uit haar voegen te wrikken (of
semiotisch gezegd, te hercoderen). Maar daarvoor zijn sterkere middelen nodig dan
metrische.
Naast de stille heffing en de antimetrie, die we uitvoerig hebben behandeld, wordt
in syllabotonische poëzie nog een aantal kunstgrepen toegepast, die het invoegen
van de natuurlijke taal in het metrische schema vergemakkelijken, waarbij we niet
+
al te nadrukkelijk om een motivatie vragen. Misschien is de term dichterlijke vrijheid
+
voor deze categorie niet slecht gekozen. Het gaat om eenvoudig te begrijpen
dichterlijke vrijheid
+
maar doorgaans ook oninteressante trucages als de elisie (goed'avond of
+
+
elesie, proclise
d'uiterste seconde), de proclise ('t orgel en 't altaar) de contractie (wakk're knapen,
+
+
schone bloem'en kruiden, vaêr en moêr, de grijze liên), de diaeresis (horen in
contractie
+
plaats van hoorn, dorrepsklokje of Vondels erbarremt aan het begin van de
diaeresis
Ghijsbrecht van Aemstel). Men ziet dat de twee bepaalde lidwoorden zich
gemakkelijk voor elisie en proclise lenen; deze twee komen dan ook zeer vaak voor.
De motivatie is eigenlijk alleen gemakzucht en goede dichters zullen van dit soort
vrijheden minimaal gebruik maken, waarbij overigens niemand zich aan een
proclitisch 't of een elisie als aan d'andere kant zal storen. In De smalle ring gebruikt
P.C. Boutens een contractie in de vierde regel (De schaduw van zijn donkre kleed)
die als hij de regel herhaalt, niet terugkomt: regel 6 luidt De schaduw van zijn donker
kleed. Als dit niet willekeurig - en derhalve zinloos - is, dan ligt de motivatie toch erg
diep verscholen, waarschijnlijk in een subtiel ritmisch verschil dat Boutens voor ogen
stond. Van dichterlijke vrijheden moet men uiterst spaarzaam gebruik maken. In
Slauerhoffs gedicht Het veroordeelde vaartuig komt deze passage voor:
... het eeuwig zwijgen
dat enkel in de oceanische afgrond heerst ...

Om in de tweede regel nog recht te doen aan de jambische pentameter moet men
het woord oceanische lezen òfwel als voorafgegaan door een elisie en gevolgd door
+
een tweede elisie, òfwel als voorafgegaan door een elisie en voorzien van een
+
synaeresis, die van e-a één klinker maakt. In het eerste geval leest men:
synaeresis
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dat enkel in d'oceanisch' afgrond heerst.

en in het tweede:
dat enkel in d'osjanische afgrond heerst.

Menig lezer zal hierbij de wenkbrauwen fronsen. Slauerhoff is trouwens een
gecanoniseerde dichter die men ook op onbetwijfelbare metrische fouten kan
betrappen, en wel van een andere orde dan die van het voorbeeld van Beckmesser,
waar het metrische schema te onflexibel was. In het volgende voorbeeld uit
Slauerhoffs gedicht De albatros heeft de eerste regel een lettergreep te weinig (het
gaat om de tweede strofe):
Ten Zuiden van de Hoop- en Stormkaap
Hindert geen kust, geen klip mijn stille vaart,
Waar de albatros ook op zijn wieken slaapt,
Boven den storm, door sterren aangestaard.

We spreken hier dan ook nadrukkelijk niet van een antimetrie, maar van een
technisch mankement. We hebben hier niet met heffingspoëzie van doen, al zijn er
vier natuurlijke accenten per regel, zoals we bij een jambische vijfvoeter zijn gewend;
het gaat om syllabotonische poëzie, want alle andere regels bevatten tien
lettergrepen en het ritme is duidelijk jambisch. Als we de slotstrofe toevoegen:
De wolkenhorden, langgerekte baren
omgorden een heelal, ledig en grauw.
De onzichtbare wind, de diepte openbaren
Mij meer geheimen dan de diepste vrouw.

dan zien we dat hier de regels afwisselend elf en tien lettergrepen tellen, met in
regel 3 twee contracties in de onzichtbare wind. De oneven regels laten een
gebruikelijke alternatieve versie van het schema van de jambische vijfvoeter zien,
met een extra daling aan het slot:
x / x / x / x / x / (x)
+

We spreken in zo'n geval van een slepend of ook wel vrouwelijk regeleinde, dat
uiteraard alleen bij jambische en anapestische sche-
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ma's voorkomt. Dat de term vrouwelijk geen biologische connotaties heeft volgt al
+
uit het slot van het gedicht, waar het woord vrouw aan het einde van een staande
+
of mannelijke pentameter voorkomt. Zouden we nu de eerste strofe ook
mannelijk regeleinde
toevoegen, dan viel te zien dat daarin alle vier de regels vrouwelijk eindigen. Er
is dus een structurele ontwikkeling van een vrouwelijke, via een mannelijke naar
een gemengde strofe; anders gezegd, van een strofe met 44 lettergrepen via een
strofe met 40 naar een strofe met 42 lettergrepen In deze ‘vormtaal’ is de
+
negenlettergrepige regel over de twee kapen oninpasbaar. We kunnen aan die
regel eventueel een lettergreep toevoegen door storm als storrem te lezen (met + VERWEY 1, 95
diaeresis dus), maar in vergelijking met Gorters dorrepsklokje zou deze afwijking
dan nauwelijks zijn gemotiveerd.

Contrapunt en muzikaliteit
+

We hebben al gezien dat de dreun een negatieve waarde vertegenwoordigt Het
versje van Beckmesser toont dat aan: de natuurlijke taal wordt door het metrum + dreun
geweld aangedaan en voor dat geweld bestaat geen andere motivatie dan het
metrum. Stille heffingen en antimetrieën zijn creatieve middelen waarmee dichters
+
zich tegen de dreun kunnen wapenen; dichterlijke vrijheden als elisie en contractie
zijn daarvoor ook geschikt, maar kunnen niet als creatief worden beschouwd: zij + dichterlijke vrijheid
laten immers, net als Beckmesser, de dreun van de secundaire code prevaleren
boven de dynamiek van de natuurlijke taal. Bij de dreun vallen ritme en metrum
samen; ook daar waar het metrum de natuurlijke taal geen geweld aandoet maar
toch onflexibel blijft, zoals in het werk van Jacob Cats dikwijls het geval is, zouden
we heel goed kunnen zeggen dat ritme en metrum identiek zijn.
+
Er bestaat nog een wapen tegen de dreun dat op zeer creatieve wijze kan worden
+
gehanteerd: het metrisch contrapunt. Om dat te verduidelijken grijpen we eerst
contrapunt
terug op een al eerder geanalyseerde regel van Achterberg:
krijgen bestel wanneer ze in de taal
+

We hebben vastgesteld dat deze regel niet met een normale jambe, maar met een
+
inversie begint. Zouden we beweren, dat de regel met een trochee opent en
inversie
jambisch verloopt, dan zouden we in feite suggereren dat de regel zowel een
jambisch als een trocheïsch
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ritme vertoont. We hebben deze analyse voor het onderhavige voorbeeld verworpen,
maar er zijn gevallen waarin men inderdaad is gerechtvaardigd van metrisch
contrapunt te spreken: gevallen waarin twee aan versvoeten ontleende ritmen in
de voordracht hoorbaar zijn. Zoals men in de muziek gevallen kent waarin
verschillende maatsoorten tegelijk klinken (het middendeel van Ravels Pianoconcert
in G is een voorbeeld), zo kent ook de poëzie dit verschijnsel. Het was de Engelse
dichter Gerard Manley Hopkins (1844-1889) die de term invoerde voor een praktijk
die hij zelf graag beoefende en die met deze regel uit zijn gedicht God's Grandeur
kan worden geïllustreerd:
Generations have trod, have trod, have trod

De tweede helft van de regel is gebaseerd op een jambisch schema. De tot driemaal
toe voorkomende groep have trod is zelf een perfecte jambe en zijn identieke
+
herhaling betekent iconisch de eentonige voortgang van het menselijk geslacht
van generatie naar generatie. Dit icoon nu wint aan kracht doordat het contrasteert + iconiciteit
met het zo nadrukkelijk trocheïsche woord generations, dat zelf een herhaling
laat zien van het tegendeel van een jambe. Op een volgend niveau wordt dit contrast
zelf weer tot een icoon, namelijk van de slijtage die elke generatie, steeds weer met
de energie van de trochee aan het leven beginnend, ondergaat als de slepende,
jambische sleur van het alledaagse bestaan haar in zijn greep krijgt. In deze
beschrijving heb ik twee riskante metaforen binnengesmokkeld: trocheeën zijn
enthousiast en actief, jamben zijn teleurgesteld en slepend. Daar is wel iets voor te
zeggen, bijvoorbeeld dat trocheïsche poëzie doorgaans om een snellere voordracht
+
vraagt dan jambische, al blijft het een metafoor. We komen op deze kwestie (de
expressieve waarde van de verschillende verssoorten) nog terug; voorlopig laat + voordracht
ik de metafoor staan. Het gaat erom dat beide ritmen, zowel het trocheïsche als
het jambische, in deze regel functioneel zijn en daarom spreken we van metrisch
contrapunt.
In de vertaling die Gabriël Smit van dit gedicht maakte luidt de regel:
+

Geslachten gingen er voorbij, voort, voort

+

Het jambisch schema is hier zeker aanwezig; het wordt ook regelmatiger ingevuld
dan bij Hopkins, namelijk tot aan de laatste twee
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woorden. Gaan we van dat schema uit, dan moeten we zeggen dat het eerste voort
+
een antimetrisch accent krijgt. Dat het echter niet om een syncope gaat, blijkt uit
+
het feit dat het tweede voort volledig zijn metrische klemtoon behoudt. De regel
syncope
+
wordt door deze antimetrie dan ook niet versneld. Integendeel, hij wordt
+
vertraagd. We lijken aan het slot van de regel te maken te hebben met een
tempo
spondee, maar van deze voet hebben we al eerder vastgesteld dat hij in het
Nederlandse syllabotonische vers geen recht van bestaan heeft. We kunnen niets
anders zeggen dan dat Gabriël Smit hier een extra heffing heeft toegevoegd op een
dalingspositie, de negende in het schema van de jambische pentameter. Omdat de
zesde positie is ingevuld met een stille heffing is het totale aantal heffingen dat de
regel bij natuurlijke voordracht krijgt toch niet hoger dan vijf, maar dat is er één meer
dan we bij de jambische pentameter gewend zijn. Daardoor krijgt de regel zijn zware,
nadrukkelijke ritme. Van metrisch contrapunt zou hoogstens sprake zijn als men
het slot als een spondee accepteerde, maar Smit bereikt met een andere techniek
niettemin een effect dat de vergelijking met het origineel heel goed kan doorstaan.
Metrisch contrapunt is een veel voorkomend verschijnsel. Het manifesteert zich
dikwijls in gedichten die enerzijds als duidelijk syllabotonisch worden aangevoeld,
maar waarvan anderzijds het metrische schema moeilijk benoembaar is. Een
voorbeeld is Ida Gerhardts Vogelvrij:
Kinderen van een prachtig ras
- ik kwam hun noordelijk dorp voorbij scholden en achtervolgden mij
en één smeet raak met een pol gras.
En toen ik hen ontkomen was
zat ik tussen een wilgenrij,
een oude vrouw in de maand mei
en sloeg de kluiten van mijn jas.
Kinderen zijn oprecht en wreed:
zij zagen mij de dichter aan
en deden frank, wat meer discreet
de wereld dagelijks heeft gedaan.

Het is heel goed mogelijk dit gedicht als een regelmatig gebouwd syllabotonisch
vers te beschouwen, met precies acht lettergrepen
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per regel (men moet dan op het woord kinderen géén contractie toepassen, op
noordelijk en dagelijks wel), met een regelmatig rijmschema, en gebaseerd op het
metrische schema van de jambische tetrameter. Toch verzet zich iets tegen deze
voordracht. Het zijn vooral de eerste regels van de eerste en de derde strofe die er
om lijken te vragen te worden gelezen volgens een ander schema:
/x/x/x/
+

waarvan dan de tweede als een stille heffing wordt gerealiseerd en op kinderen
+
contractie wordt toegepast. Zo'n schema is ons taalgevoel heel vertrouwd; we
stille heffing
kennen het uit oude liedjes als Altijd is Kortjakje ziek. Het is een standaard-variant
van de trocheïsche tetrameter, waarbij de laatste daling weg kan vallen. In een van
de bekendste kindergedichten in onze taal wordt dit schema in beide varianten
gebruikt:
Jantje zag eens pruimen hangen
O! als eieren zo groot.
't Scheen dat Jantje wou gaan plukken
Schoon zijn vader 't hem verbood.

Het is niet onredelijk zich af te vragen of dit zo sterk in ons taalgevoel aanwezige
ritme, dat bovendien wordt geassocieerd met kinder-poëzie, juist in dié regels van
Ida Gerhardts gedicht waar van kinderen sprake is, zich opdringt aan en interfereert
met het schema van de jambische tetrameter. Het gevolg is dat we in dit gedicht
eigenlijk voortdurend en tegelijk twee ritmen horen. Het ene, het trocheïsche ritme
+
is het ‘kinderritme’; het andere, het jambische, is het ‘volwassenenritme’. Alweer
+
is de manier waarop het gedicht deze twee ritmen tegen elkaar uitspeelt een
trocheïsch ritme
jambisch ritme
icoon van zijn thematiek: het gaat immers om een vergelijking van twee
wereldbeschouwingen en twee levenshoudingen, die van het kind en die van de
volwassene. In de tweede strofe, die de volwassene isoleert van de kinderen, is het
ritme bijna helemaal jambisch, terwijl het in de regels over de kinderen sterk
trocheïsch aandoet.
Vraagt men zich af, wat het nu precies is dat ons die regels als trocheïsch doet
voelen, dan zal de verwijzing naar het typische ritme van Kortjakje en Jantje - men
zou hier van metrische intertextualiteit kunnen spreken - misschien niet door iedereen
als helemaal overtuigend worden geaccepteerd. Immers, men kán de twee
kinderregels als jambisch construeren:
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waarbij zelfs de afwijkingen in beide gevallen dezelfde zijn: een inversie aan het
begin en een stille heffing op de vierde positie. Kijken we nauwkeuriger, dan vinden
we misschien een ander argument voor het trocheïsche ritme van deze regels. Als
we de eerste regel jambisch lezen, dan valt de grens tussen de derde en de vierde
versvoet midden in het woord prachtig, dat dan als het ware metrisch uiteen wordt
gerukt. Lezen we de regel trocheïsch, dan valt de derde versvoet precies samen
met de woordgrenzen van het woord prachtig. Dat is een duidelijk trocheïsch woord,
dat zich dus van nature het gemakkelijkst in een trocheïsch schema laat inpassen.
+
De kwestie van de relatie tussen versvoetgrens en woordgrens is ingewikkeld,
maar hoeft ons niet lang bezig te houden. Voetgrens en woordgrens hoeven niet + versvoetgrens
samen te vallen en doen dat zelfs meestal niet. De reden is misschien heel
eenvoudig. In het moderne Nederlands draagt het merendeel van de
tweelettergrepige woorden het natuurlijke woordaccent op de eerste lettergreep,
waardoor deze tot trocheïsche woorden worden. Er zijn natuurlijk talloze
tegenvoorbeelden: het woord oprecht in het gedicht waar we mee bezig zijn is er
al een. Dat moet juist bij een trocheïsche voordracht metrisch uiteen worden gerukt,
terwijl het bij jambische voordracht eenvoudig de positie van de derde jambe zou
bekleden. Houden we vol dat beide regels eigenlijk trocheïsch zijn, dan vinden we
het samenvallen van voet- en woordgrens bij trocheïsche voordracht in het geval
van prachtig dus een sterker argument dan het samenvallen van voet- en woordgrens
bij jambische voordracht in het geval van oprecht. Daarvoor zijn inderdaad gronden
aan te voeren. Ten eerste komt prachtig in de eerste regel van het gedicht voor. Als
we toegeven aan de natuurlijke neiging om woord- en voetgrens te laten samenvallen
waar dat mogelijk is, dan komen we tot een trocheïsche voordracht van die regel.
Met die voordracht in ons hoofd zullen we dan ook de eerste regel van de derde
strofe, die er zo sterk op lijkt, trocheïsch willen voordragen - omdat we nu eenmaal
‘gewoontedieren’ zijn. Bovendien hoeven we dan alleen bij het jambische woord
oprecht woord- en voetgrens te splitsen. Nu, dat kost ons weinig moeite want
aangezien Nederlandse poëzie doorgaans jambisch is en Nederlandse
tweelettergrepige woorden doorgaans trocheïsch zijn, is deze splitsing ons heel
vertrouwd.
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Het bovenstaande kan ook korter gezegd: trocheïsche woorden doen een sterker
beroep op onze neiging om woord- en voetgrens te laten samenvallen dan jambische.
Ze zijn opdringeriger, krachtiger, ‘natuurlijker’ en ze hebben in zekere zin oudere
+
rechten: volksliedjes, kinderrijmpjes en dergelijke zijn vaak trocheïsch, terwijl het
overwegend jambische karakter van onze poëzie alleen geldt voor de kunstpoëzie. + WILMINK, 212
Jantje, kortjakje, Iene miene mutte, het zijn allemaal trocheïsche versjes, terwijl
Meivan Gorter in jamben is geschreven.
Als we bij het gedicht van Ida Gerhardt van metrisch contrapunt spreken, dan
speelt het woord prachtig in de argumentatie daarvoor een sleutelrol. We kunnen
onze conclusie nog versterken door te constateren dat het gedicht een relatief groot
aantal trocheïsche woorden bevat, tegenover een relatief klein aantal jambische:
kínderen (met contractie), nóordelijk (met contractie), schólden, áchtervólgden,
tússen, klúiten, zágen, díchter, wéreld, dágelijks (met contractie), tegenover voorbíj,
oprécht, discréet gedáan. Zoals al gezegd is dit niet uitzonderlijk; het Nederlands
kent meer van nature trocheïsch beklemtoonde tweelettergrepige woorden dan
jambisch beklemtoonde. Ook dit natuurlijke gegeven draagt dus bij aan het metrisch
contrapunt. Zeker als we bij trocheïsche woorden geneigd zijn om voet- en
woordgrens te laten samenvallen, zal het grote overwicht van trocheïsche woorden
sterk de suggestie van een trocheïsch schema oproepen. Maar dat er een jambisch
schema meespeelt, valt evenmin te ontkennen, zoals vooral de ‘volwassen’ tweede
strofe duidelijk maakt. We hebben dus met twee metra te maken, die allebei een
rol spelen in de voordracht van het gedicht. Niettemin blijft het een duidelijk
syllabotonisch gedicht. Het zou niet redelijk zijn hier van heffingspoëzie te spreken,
want het aantal lettergrepen per regel is volstrekt regelmatig.
Een slotopmerking over de relatie tussen voet- en woordgrens is nog op haar
plaats. We hebben al gezegd dat ze niet samen hoeven te vallen en dat meestal
zelfs niet doen. Gebeurt dat echter toch, dan is het gevaar van een dreun erg groot.
In aanmerking genomen dat tweelettergrepige woorden hun accent op de eerste
lettergreep lijken te ‘willen’, zal het samenvallen van voet- en woordgrens bij
trocheïsche woorden zich als de ritme-bepalende factor sterk opdringen. Daarmee
is verklaard dat het gevaar van een dreun bij trocheïsche poëzie groter is dan bij
+
jambische. De natuurlijke accentuering van Jantje, pruimen en hangen roept als
+
het ware om een trocheïsch schema. Wordt dat vervolgens toegepast,
dreun
trocheïsch ritme
KAZEMIER, 41
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dan zal er heel gemakkelijk een dreun ontstaan. Men kan dit ook omkeren: juist
+
omdat de natuurlijke accentuering van tweelettergrepige woorden naar het
trocheïsche neigt, biedt een jambisch schema een zekere garantie tegen dreun. + jambisch ritme
Misschien is dit ook een verklaring voor het feit dat de syllabotonische kunstpoëzie
in onze taal overwegend jambisch is. Alleen geldt de genoemde garantie maar
beperkt. In de beroemde ‘cantilene’ die Jan Engelman over de zangeres Vera
Janacopoulos schreef, zien we het jambische schema als het ware bezwijken onder
de sterke trocheïsche impuls van de derde regel:
Ambrosia, wat vloeit mij aan?
uw schedelveld is koeler maan
en alle appels blozen.

De eerste regel legt het metrische schema van de jambische tetrameter vast. Niets
wordt daaraan in de weg gelegd: alleen de tweede heffing is stil; er is geen antimetrie
en waar een woordgrens ligt, ligt ook een voetgrens. De tweede regel vertoont een
ander ritmisch profiel, maar blijft jambisch. Tweemaal vallen voet- en woordgrens
niet samen (achter sche- en koel-), maar dat accepteren we gemakkelijk, temeer
omdat ook hier geen antimetrie optreedt. Willen we nu ook de derde regel jambisch
lezen, dan krijgen we drie gevallen waarin voet- en woordgrens niet meer
samenvallen - en deze regel kent maar drie voeten! De natuurlijke neiging om voeten woordgrens wél samen te laten vallen krijgt hier de overhand, wat nog wordt
bevorderd door het feit dat de regel drie betekenisdragende woorden bevat, die alle
drie van nature duidelijk trocheïsch zijn geaccentueerd. Deze regel krijgt daardoor
een trocheïsche voordracht, terwijl het strikt genomen mogelijk blijft hem jambisch
te lezen. De spanning die daardoor ontstaat, is precies het wezen van het metrisch
contrapunt. Wie het beschreven effect voor zichzelf hoorbaar wil maken, dient het
bovenstaande precies te hebben begrepen. Heel eenvoudig gezegd: hij zal in de
derde regel een sterkere dreun ervaren dan in de eerste twee en die dreun is
trocheïsch: álle áppels blózen.
+
Hoe sterker de dreun in de poëzie, des te muzikaler zal zij aandoen, althans in
één betekenis van het woord muzikaal. We bedoelen dit: in de muziek komt het + muzikaliteit
+
accent vóóraan in de maat en alle maten duren even lang, zodat de accenten
+
op precies dezelfde afstand van elkaar liggen. Als het waar is dat trocheïsche
isochronie
verzen gemakkelijker een dreun oproepen, dan wil dat zeggen dat ze mu-
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zikaler zijn in deze precieze zin van dit woord. Het Nederlands vocabulaire voegt
zich immers naar het trocheïsche en daarom zullen zich in trocheïsche verzen
nauwelijks antimetrieën voordoen. Het ritme van trocheïsche verzen is dus, globaal
gesproken, muzikaal, maar niet poëtisch interessanter. Het zal zich relatief sterker
aan de secundaire code gebonden weten dan het jambische ritme.
Dit - uiteraard altijd vergelijkenderwijs gesproken - muzikale karakter van
trocheïsche verzen wordt door Vondel uitgebuit in de beroemde rei van engelen
aan het eind van het eerste bedrijf van Lucifer:

Zang:
+

Wie is het, die zo hoog gezeten,
Zo diep in 't grondeloze licht,
Van tijd noch eeuwigheid gemeten,
Noch ronden, zonder tegenwicht,
Bij zich bestaat ...

Tegenzang:
Dat's God. Oneindig eeuwig Wezen
Van alle ding dat wezen heeft,
Vergeef het ons; o nooit volprezen
Van al wat leeft, of niet en leeft ...

Toezang:
Heilig, Heilig, nog eens heilig,
Driemaal heilig; eer zij God.
Buiten God is 't nergens veilig.
Heilig is het groot gebod ...

De zeer drastische ritmische omslag die aan het begin van de toezang optreedt,
markeert het moment waarop van gesproken naar gezongen poëzie wordt
overgegaan, hetgeen ook is gemotiveerd doordat de toezang het begin citeert van
het gezongen Sanctus uit de Romeinse liturgie. Metrisch gesproken is die omslag
geen andere dan de abrupte overgang van een jambisch op een trocheïsch schema,
van:
x / x / x / x / (x)
in de Zang en de Tegenzang, naar:
/ x / x / x / (x)
in de Toezang.
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Het relatief sterke muzikale karakter van het trocheïsche vers blijkt zoals we hebben
gezien uit oude volkspoëzie en kinderliedjes, maar ook een verfijnde kunstdichter
als Vondel was er van op de hoogte en wist het uit te buiten. Nu is het een
ervaringsgegeven dat oude poëzie als kinderrijmpjes en volksliedjes, in feite vaak
ook muziek is: denk aan Kortjakje en Iene miene mutte. Als poëzie zich van muziek
wil onderscheiden, en dat kan bijvoorbeeld het geval zijn omdat ze meer taal dan
muziek wil zijn of omdat ze meer aandacht eist voor haar semantische inhoud dan
+
voor haar klankkwaliteiten, dan is het niet onbegrijpelijk dat ze het jambische ritme
+
zal zoeken. Muzikale poëzie daarentegen zal het trocheïsche ritme zoeken, of
jambisch ritme
ook het dactylische. Ook de dactylus legt de heffing immers op de eerste positie BEAVER, 157
en krijgt daardoor het karakter van een muzikale maat. De dactylus heeft zich in WIMSATT 2, 120
onze kunstpoëzie een bijzondere positie verworven: hij wordt geassocieerd met trocheïsch ritme
het muzikale en leent zich daardoor voor zeer interessante contrapuntische effecten.
We hebben natuurlijk niet die gevallen op het oog, waarin een gedicht voor zijn
totale organisatie een dactylisch schema kiest, zoals in Homeros-vertalingen die
de hexameter nabootsen; daarin speelt het principe van het contrapunt geen
systematische rol. Hetzelfde geldt voor deze regels van P.A. de Génestet:
Wat ons de wijzen als waarheid verkonden,
Straks komt een wijzer, die 't wegredeneert.
+

Dit zijn onvervalst dactylische regels, met een sterke dreun als gevolg van hun
regelmatigheid en in die zin zijn zij ook muzikaal. Van contrapunt is hier geen
sprake, evenmin als van enige andere metrische afwijking. De dactylische
verssoort is zeer dwingend en dat juist op grond van haar potentiële muzikaliteit,
+
die volgt uit het feit dat zij de heffing op de eerste positie draagt. Daarin komt de
dactylus dus met de trochee overeen. De anapest gedraagt zich dikwijls als een
+
dactylus; men hoeft immers de eerste dalingen maar als een opmaat te
beschouwen om weer een dactyluspatroon te krijgen. Zuiver anapestische verzen
zijn zeldzaam, maar contrapuntische effecten met anapesten worden graag
gebruikt, zoals in dit fragment uit Marsmans Tempel en Kruis:
De tocht door de kloven was steil;
hij had langzaam de morgen bestegen
langs witte verpulverde wegen,
de rug gekromd naar de zee.
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Het ritme is hier tegelijk jambisch en anapestisch, maar de derde regel demonstreert
dat men hier ook van contrapunt van jambe en dactylus zou kunnen spreken. Dat
hangt ervan af of men leest:
x

/

x

x

/

x

x

/

x

langs

wi-

tte

ver-

pul-

ver-

de

we-

gen

dan wel:
x

/

x

x

/

x

x

/

x

langs

wit-

te

ver-

pul-

ver-

de

weg-

en

Het is duidelijk dat de eerste lezing de voorkeur geniet, want hierin hoeven we
slechts eenmaal een woord te doorbreken, terwijl in de tweede lezing voet- en
woordgrens driemaal niet samenvallen. Het is echter zeer de vraag, of dit verschil
nog in de voordracht hoorbaar is en dus of hier niet de grens is bereikt waar anapest
en dactylus (die wij als afzonderlijk bestaande versvoeten moeten erkennen) niet
langer te onderscheiden zijn wanneer zij contrapuntisch worden ingezet, net zoals
dat voor de jambe en de trochee in Ida Gerhardts Vogelvrij gold. Bij de verdere
behandeling van contrapuntische effecten zullen wij daarom steeds spreken van
de dactylus, ook in die gevallen waarin eventueel van anapesten sprake zou kunnen
zijn.
Albert Verwey is een van de dichters die van dit specifieke contrapunt graag
gebruik maken. In zijn gedicht De zeven boeven (een soort kunstig nagebootste
volksballade) treedt het in elke strofe op, met als gevolg de suggestie dat deze tekst
eigenlijk gezongen zou moeten worden, net als een echte volksballade:
En als wij bij de galleg zijn,
Dan worden jullie gehangen;
Wat het is een schandaal, dat in 's konings land
Nog boeven zijn te vangen.

Regel 1 en 4 zijn jambisch; de regels daartussen hebben duidelijke dactylische
momenten (jullie ge-, is een schand-). Let ook op de opzettelijke, zeer onnatuurlijke
+
diaeresis op het woord galg; Verwey benadrukt hiermee dat de metrische regelmaat
prevaleert boven de natuurlijke uitspraak van het woord en ook dat versterkt het + diaeresis
effect van muzikaliteit: de maat galg moet even lang duren als de maat als wij
en de maat bij de.
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+

In het volgende voorbeeld, eveneens afkomstig van Verwey, heeft het dactylisch
contrapunt weer een ander effect:

+

contrapunt

Aan Rembrandt
Wie heeft het donker zo met licht bezield,
Als gij die koning zijt van zichtb're dingen.
Geen zon kan ooit het duister zo doordringen,
Als nacht van ziel uw oog dat ge open hield
- Levende lichtkern, flonkering-omwield Tot al de golven van haar schemeringen
Kleurden en weken en bestaan ontvingen
Van werkelijke wezens nacht-omkrield.

Het gaat om de vijfde regel, waarin het oog van de schilder met een zon wordt
vergeleken die het duister doordringt. Die zon draait of wentelt als een vuurbal om
zijn as. Het is deze draaiende beweging die iconisch door de dactylen levende en
flonkering wordt betekend.
In de muziek kennen we driekwartsmaten, die op de meest karakteristieke manier
worden gebruikt als een dansante of wiegelende beweging moet worden opgeroepen.
Walsen, in allerlei tempo's, maar ook slaapliedjes worden per definitie in
driekwartsmaat geschreven. Bij een wals draaien de dansers om hun as; een moeder
die haar kind wiegt, maakt ook een draaiende beweging, al zal zij ervoor waken dat
het kind een volle slag in de rondte maakt. De contrapuntische dactylen van Verwey
+
maken gebruik van dit oeroude verband tussen de driekwartsmaat en de draaiende
beweging. Dat we ook hier van een duidelijk icoon kunnen spreken zal iedereen + iconiciteit
begrijpen. Er is hier sprake van weer een andere code, namelijk die, welke regelt
dat een draaiende beweging in een driekwartsmaat wordt weergegeven. De semiotiek
van het voorbeeld is dus nogal ingewikkeld, maar het effect is voor iedereen
herkenbaar.
+
Verweys gedicht maakt gebruik van een elementair ritmisch onderscheid dat
+
onze taal toestaat: dat tussen een marsachtig of lopend en een walsachtig of
WILMINK, 168
VERWEY 1, 36
draaiend ritme. Jambe en trochee zijn marsachtig; dactylus en anapest zijn
WESTERLINCK
walsachtig. Natuurlijk moet men deze termen niet te letterlijk nemen; ze geven
in eenvoudige woorden weer wat de muziek kent als een onderscheid tussen ‘even’
en ‘oneven’ maatsoorten. Het bestaan van dit onderscheid verklaart wél het feit dat
contrapuntische effecten waarbij oneven
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en even ritmen in het geding zijn, ons sterker aanspreken dan die waarbij het gaat
om bijvoorbeeld contrapuntische variatie op jambische en trocheïsche ritmen, zoals
we bij Ida Gerhardt hebben gezien. Dit hangt, zoals we hebben vastgesteld, samen
met de verhoogde muzikaliteit die door de oneven ritmen teweeg wordt gebracht.
Het gaat hier om een onderscheid dat al geldt vóórdat we lettergrepen tellen en
versvoeten constateren. Met andere woorden, zelfs in heffingspoëzie doet het zich
+
gelden. We kunnen dit demonstreren met behulp van een voorbeeld uit de vertaling
+
die Willem Kloos maakte van Richard Wagners Der Ring des Nibelungen. Net
heffingspoëzie
als het origineel, vertegenwoordigt deze vertaling het namaak-oudgermaanse
heffingsvers in zuivere vorm:
Onschuldig liegend,
Trouwhartig trouwloos
Bond ik door afspraak,
Wat onheil bracht:
Listig verlokte mij Loke.

Er zijn hier twee heffingen per regel, ongeacht het aantal lettergrepen, behalve in
de slotregel, waar er drie zijn. Doordat in de eerste regels de heffingen doorgaans
door één daling van elkaar zijn gescheiden, ontstaat een sterke suggestie van een
marsachtig of lopend ritme. Maar in de slotregel zijn de heffingen door twee dalingen
gescheiden, zodat we deze regel in driekwartsmaat lezen, als ging het om twee
dactyli gevolgd door een trochee. Deze techniek is uitermate karakteristiek voor
Wagners Nibelungenpoëzie en Kloos heeft haar in zijn vertaling voortreffelijk weten
te imiteren. We zien hier overigens opnieuw dat de versvoeten die wij voor het
Nederlands erkennen, zich spontaan uit de heffingspoëzie lijken te ontwikkelen en
ook daarom grote aanspraak op natuurlijkheid mogen doen gelden.
In syllabotonische poëzie kunnen met dit contrapunt nog geraffineerdere effecten
worden bereikt. Als voorbeeld twee strofen uit Nijhoffs sonnet Moeder:
Een klein wit vrouwtje, met nerveuze handen
En steeds bewegend, steeds bewegend hart Wij wisten dat in haar geleden werd,
Dat zij het leven kende, en 't branden.
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Ze ligt in 't graf met het gelaat naar boven.
Donkere moeder, wieg haar lichaam warm,
Zie, als een kind ligt zij naakt in uw schoot...

Het metrische schema is jambisch. De eerste strofe kent bijna geen metrische
+
onregelmatigheid en men kan zeggen dat de tweede regel de metrische regelmaat
+
zelfs als een icoon van de betekenis opvoert: zo betrouwbaar als het hart van
iconiciteit
de moeder klopte zolang zij leefde, zo regelmatig verloopt deze jambische
vijfvoeter; de herhaling van woorden en de herhaling van versvoeten staan overigens
óók in een iconische relatie tot elkaar. In de op-een-na-laatste regel van het fragment
treedt een zeer sterke antimetrie op: Dónkere is onmiddellijk voelbaar als een
dactylisch woord dat de regel een muzikaal-wiegend effect geeft, dat in het woord
wieg ook als icoon wordt benoemd. Eventueel kan in de voordracht dit effect worden
versterkt: geeft men de lettergreep wieg, die op een heffingspositie valt, een wat
minder sterk accent dan de heffingen móeder en líchaam, dan ontstaat vanaf moeder
het patroon:
/xxx
dat we ook als een oneven maat zullen ervaren; men zou hiervoor de muzikale term
triool kunnen gebruiken.
Ter afsluiting van onze uiteenzetting over het metrische contrapunt nog een
voorbeeld aan Achterberg ontleend. Diens raadselachtige gedicht Villégiatuur eindigt
met de volgende twee regels:
Het meisje van de secretaris, Toos,
stapt met haar mandje in de pas van drie.

Het gedicht is onmiskenbaar jambisch, zoals de eerste regel uit het voorbeeld laat
zien. Ook de slotzin laat zich lezen als een jambische vijfvoeter:
x

/

x

/

x

/

x

/

x

/

stapt

met

haar

man-

dje

in

de

pas

van

drie

Men noteert dan een syncope op stapt en een stille heffing op in. Dat zijn
afwijkingen die het jambische patroon niet verstoren; de syncope is duidelijk
gemotiveerd door de betekenis van het woord stapt. Opmerkelijk is echter, dat we
aan deze regel ook een heel an-
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der metrisch schema ten grondslag kunnen leggen, waaraan hij met perfecte
regelmaat beantwoordt:
/

x

x

/

x

x

x

/

x

/

stapt

met

haar

man-

dje

in

de

pas

van

drie

De regel wordt dan dactylisch, waarbij de tweede dactylus kan worden begrepen
als een dactylus met een triool, al kan ook elisie worden toegepast waardoor we
twee perfecte dactyli krijgen, onder opoffering van een lettergreep:
/

x

x

/

x

stapt

met

haar

mandj- 'in

x

/

x

/

de

pas

van

drie

Wat Lotman de semantisering van de vorm noemde is hier exemplarisch
gerealiseerd: de pas van drie wordt door deze versregel zélf gedanst in de
driekwartsmaat van zijn dactyli.

Isochronie
Een ander probleem dat met de spanning tussen een metrisch schema en de
natuurlijke accentuering van het woordmateriaal en dus rechtstreeks met ritme heeft
+
te maken, is dat van de isochronie . In de klassieke Griekse metriek ging men ervan
uit, dat een dactylus (- ◡ ◡) even lang duurde als een spondee (- -) en dat kwam +isochronie
ROBERTS, 21
doordat een korte lettergreep even lang was als een halve lange lettergreep.
LEECH, 105
Maar ook in het syllabotonisch vers doet zich voor ons gevoel het verschijnsel
voor dat de afstand tussen twee heffingen een min of meer gelijke tijdsduur heeft. ELEMA, 27
DE GROOT, 83
Voor de Germaanse talen wordt zelfs wel aangenomen dat ze in alle uitingen
van nature op min of meer gelijke tijdsafstanden accenten aanbrengen. Ritmisch
proza vertoont deze eigenschap in hoge mate, terwijl men soms zelfs van metrisch
+
proza kan spreken. Ary Prins' De heilige tocht (1913) is een bekend voorbeeld,
maar ook bij Arthur van Schendel treft men passages aan die als jambisch proza +metrisch proza
kunnen worden aangemerkt: De wind woei nat van over zee en schudde 't dorre KRAMER, 46
hout, maar week soms af en wachtte stil het ruisen uit het zuiden. (uit:
+
Nachtgedaanten, 1938). Ritmisch proza is vrijer in die zin, dat het niet tussen elk
accent een gelijk aantal onbeklemtoonde lettergrepen telt, maar zich van nature + ritmisch proza
ordent in patronen die de accenten op gelijke afstanden van elkaar plaatsen.

W. Bronzwaer, Lessen in lyriek

92
De openingszin van Louis Couperus' roman Xerxes (1919) kan, als men hem anders
noteert dan de auteur heeft gedaan, als heffingspoëzie worden gelezen: Toen zeide
Xerxes, in de reusachtige apadana des paleizes te Suza, tot zijn verzamelde groten...:
Tóen zeide Xérxes,
in de reusáchtige apadána
des paléizes te Súza,
tot zijn verzámelde gróten ...

Het principe van de isochronie nu houdt in, dat elk van deze ‘regels’ evenveel
voordrachtstijd in beslag neemt, omdat ze allemaal twee accenten tellen. Daarmee
is eveneens iets gezegd over het voordrachtstempo van de regels. Als de vijf
lettergrepen van de eerste regel evenveel tijd in beslag mogen nemen als de tien
+
lettergrepen van de tweede, dan ligt het tempo van deze regel veel hoger dan dat
+
van de eerste en moeten de woorden veel sneller worden gearticuleerd. En als
tempo
we later in de roman de zin tegenkomen:
En de zwéllende stróom stróomde stéeds wéstwaarts

waarin we niet minder dan vijf accenten op elf lettergrepen kunnen aanbrengen,
dan zal het voordrachtstempo van deze ‘regel’ uitermate langzaam zijn, vergeleken
met de tweede ‘regel’ van het eerste fragment. Aan dit langzame tempo draagt ook
de ingewikkelde opeenvolging van medeklinkers bij; snelle articulatie is daardoor
onmogelijk.
+
Het principe van de isochronie kan verklaren hoe en waarom er in de
+
syllabotonische poëzie pauzes in de voordracht kunnen ontstaan. We gaan uit
pauze
STUTTERHEIM 1, 151
van de volgende regels van Jacques Perk:
Door 't woud der pijnen kreunt en zucht de wind
En machtig wuiven de gepluimde toppen.

De eerste regel kent vijf natuurlijke accenten en deze vallen precies op de
heffingsposities in het schema van de jambische vijfvoeter. Het voordrachtstempo
is van nature dus ongeveer gelijk aan dat van het tweede Couperus-voorbeeld. In
de tweede regel zijn er maar vier natuurlijke accenten: de derde heffing is een stille.
Het principe van de isochronie bepaalt nu dat beide regels, in de voordracht, even
lang moeten zijn, want zij beantwoorden aan precies hetzelfde schema. In dezelfde
tijd moeten dus eerst vijf en vervol-
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gens vier accenten worden gerealiseerd, en neemt men aan dat deze op in de tijd
vastgelegde momenten komen, dan dient er in de tweede regel dus ongeveer
tweemaal zoveel tijd te verstrijken tussen de tweede en de derde heffing als tussen
de eerste en de tweede of de derde en de vierde; anders gezegd, er dient tussen
wuiv- en -pluim- in regel 2 evenveel tijd te verstrijken als tussen pijn- en zucht in
regel 1. Dit effect kan worden bereikt door tussen wuiv- en -pluim- een pauze in de
voordracht in te lassen. Waar die pauze precies valt is afhankelijk van de syntactische
structuur van het taalmateriaal; in ons voorbeeld valt zij na wuiven. De plaats van
+
deze pauze geprojecteerd op het metrische schema is de cesuur, weergegeven
+
met//:
cesuur
MUSSCHE, 145
DE GROOT, 30

x / x / x // / x / x / x

Vult men op dit schema nu de eerste regel uit het Perk-voorbeeld in, dan zal men
zien dat de cesuur daar niet door een voordrachtspauze wordt gerealiseerd. Cesuur
en pauze moeten dus zorgvuldig worden onderscheiden. Met betrekking tot de
+
alexandrijn (de jambische zesvoeter) heeft men altijd strenge regels opgesteld voor
+
de cesuur; deze viel, zo leerden vooral de Franse theoretici, na de zesde
alexandrijn
lettergreep. Het is echter niet moeilijk voorbeelden te laten zien van alexandrijnen
die de cesuur nu eens wel, maar dan weer niet met een voordrachtspauze realiseren,
zoals ook bij Perk het geval was. In zijn beroemde lofdicht op Amsterdam doet
Vondel het in de openingsregels wel:
Aan d'Amstel en aan 't IJ, // daar doet zich heerlijk open
Zij die als keizerin // de kroon draagt van Europe.

maar even verder niet:
Wat wat'ren worden niet beschaduwd van haar zeilen?
Op welke markten gaat zij niet haar waren veilen?

Ook hier zijn er consequenties voor het voordrachtstempo, dat in de openingsregels
lager ligt dan in de twee andere.
+
Het voordrachtstempo wordt dus bepaald door de metrische tijd in verhouding
+
tot de ‘voordrachtstijd’, waarbij we even aannemen dat ook bij deze laatste het
tempo
principe van de isochronie geldt: de gerealiseerde accenten komen op ongeveer
gelijke en dus voorspelbare afstand van elkaar. Men heeft hiertegen wel als bezwaar
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+

aangevoerd dat dit principe uit de muziek afkomstig is. Maar recentere theorieën
+
neigen ertoe, het verband tussen muziek en poëzie als zodanig in de
beschouwingen te betrekken. Met name kinderliedjes vormen een belangrijk
argument om de relatie tussen muziek en poëzie aan te voeren ten gunste van de
isochronie. Aangezien een tekst als:
Eén twée dríe víer
Hóedje ván hóedje ván
Eén twée dríe víer
Hóedje ván papíer

alleen gezongen wordt gerealiseerd, is er alle reden aan te nemen dat de
gemarkeerde accenten even ver van elkaar zijn verwijderd. Behandelt men deze
tekst vervolgens als poëzie, dan ligt het voor de hand te zeggen dat de eenheid een
even lang duurt als de eenheid hoedje. We komen er dan toe te zeggen dat het hier
om heffingsverzen gaat. Zulke verzen kan men op dezelfde wijze analyseren als
muziek, namelijk in maten die steeds met een accent beginnen dat door een
willekeurig aantal dalingen die steeds even lang duren wordt gevolgd. Maar omdat
in syllabotonische verzen ook het aantal dalingen aan regels is gebonden, kan men
zeggen dat de versvoet en de versregel daar beide aan het principe van de isochronie
zijn gebonden. Daarmee kunnen dan vaak tempoeffecten worden begrepen en
verklaard.
Achterbergs gedicht Stof kan als voorbeeld dienen:
Alsof ik nimmer bij u sliep,
werd gij weer het materiaal
van voor dat God U schiep:
wind, grond, taal
voor een nog niet geboren lied;
ten overstaan van een heelal,
dat wacht tot Hij opnieuw gebiedt;
omdat ik hier nog ademhaal.

Alle regels tellen acht lettergrepen, behalve de derde en de vierde. Het metrische
schema is de jambische viervoeter met telkens drie voordrachtsaccenten.
Antimetrieën ontbreken. In de derde regel is het aantal versvoeten teruggebracht
tot drie, terwijl het aantal
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+

voordrachtsaccenten gelijk blijft. Het tempo moet dus dalen, want terwijl het aantal
+
lettergrepen terugloopt naar zes, blijft het aantal natuurlijke heffingen of
tempo
voordrachtsaccenten gelijk, namelijk drie. Het principe van de isochronie bepaalt
dat deze drie natuurlijke accenten evenveel tijd in beslag nemen als de drie accenten
in de achtlettergrepige regels. In de vierde regel wordt het tempo verder vertraagd,
want het aantal natuurlijke accenten blijft drie, terwijl nu het aantal lettergrepen nog
verder wordt gereduceerd tot eveneens drie. Deze dienen in de voordracht dus
evenveel tijd in beslag te nemen als de acht lettergrepen van de eerste regel. Zulk
+
een extreme tempovertraging bereikt men door pauzes tussen de drie woorden
+
aan te brengen, pauzes die de woorden isoleren en met een zeer groot
pauze
betekenispotentieel opladen.
+
Een gedicht als dit zou men heterometrisch kunnen noemen, omdat niet elke
+
regel berust op hetzelfde metrische schema; de eerste is een tetrameter, de
heterometrie
derde een trimeter. Het verdient echter de voorkeur vast te houden aan de
jambische tetrameter als schema want alleen dan kunnen we met behulp van de
isochronie de optredende vertragingen verklaren en recht doen aan ons gevoel dat
regel 3 en 4 even lang zijn en ook even lang als 1 en 2. De consequentie is alleen,
dat we moeten toegeven dat er in regel 3 een niet-gerealiseerde versvoet is: een
‘lege’ versvoet, die het ritme blijft meebepalen ook al is hij niet met woordmateriaal
gevuld. Bij regel 4 heeft het geen zin meer van niet-gerealiseerde jambische voeten
te spreken; we bevinden ons hier in het grensgebied tussen syllabotonische en
+
heffingspoëzie.
+
Het zogenaamde knittelvers demonstreert op andere wijze de kracht van de
heffingspoëzie
knittelvers
isochronie. Het knittelvers is een doorgaans in humoristische of parodistische
KAZEMIER, 84
poëzie toegepaste techniek waarin verregaande metrische fouten worden
geaccepteerd, al dient het rijm ervan correct te zijn. Sinterklaasverzen behoren DRS. P., 105
+
dikwijls tot deze categorie. Nu is rijm een klankherhaling die strak is geperiodiseerd
+
en zich in de syllabotonische poëzie op voorspelbare momenten voordoet: na
rijm
een vastgesteld aantal posities namelijk en dus na een vastgesteld aantal
heffingen. Rijmwoorden nemen een voorspelbare positie in binnen de regels waarin
ze optreden en dat is doorgaans de laatste positie:
Een nieuwe lente en een nieuw geluid:
Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit ...

Het principe van de isochronie kan dus tot rijmwoorden worden
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uitgebreid: zij komen na een vastgesteld aantal heffingen en aangezien de isochronie
een vaste tijdsafstand aanbrengt tussen de heffingen, komen de rijmwoorden op
voorspelbare momenten in de tijd. We kunnen dus in de tijd voorspellen wanneer
er een woord moet komen dat rijmt op geluid, althans als we het metrisch schema
kennen waarop Gorters Mei is gebouwd.
Moeten we nu binnen de tijd voorafgaand aan het verwachte rijmwoord een
bijzonder groot aantal lettergrepen uitspreken, dan zullen we het voordrachtstempo
verhogen om binnen die tijd te blijven. De beroemde knittelverzen van Gerrit van
de Linde (alias De Schoolmeester, 1808-1858) laten dit zien. Door zijn gedichten
te laten rijmen suggereert hij dat het syllabotonische verzen zijn, terwijl hij in
werkelijkheid zijn lettergrepen niet telt. In De schipbreuk lezen we:
De kapitein - dit dient hier en passant wel te worden vermeld Want op een zee-voyagie is de kapitein eigenlijk de
Ulysses of de Eneas, enfin de held Was om de waarheid te zeggen een oude stoffel,
Die nooit een laars aantrok als hij kans had op een pantoffel;

Het aantal lettergrepen per regel bedraagt respectievelijk 16, 28, 13 en 15; van een
metrisch schema is geen sprake. Gaat het dan om heffingspoëzie? Het aantal
natuurlijke accenten is in de regels 1, 3 en 4 steeds vier en men zou dus inderdaad
van heffingspoëzie kunnen spreken. Juist het aantal van vier natuurlijke heffingen
per regel is ons vertrouwd; wij zullen deze regels als ‘normaal’ ervaren en ze zullen
voor ons gevoel het tempo bepalen waarin dit gedicht moet worden voorgedragen.
Van deze betrekkelijk normale regels werkt de eerste het sterkst afwijkend: het
+
aantal lettergrepen is relatief hoog en het tempo zal navenant moeten stijgen. Dit
+
verhoogde tempo is weer iconisch gemotiveerd: het is immers normaal dat iets
iconiciteit
dat ‘en passant’ wordt gezegd, ook iets sneller wordt uitgesproken. Of ook: wat
‘en passant’ wordt gezegd, telt eigenlijk niet mee. Welnu, tellen we de drie
lettergrepen van en passant niet mee, dan wordt regel 1 er een van 13 lettergrepen,
net als regel 3, die voor ons gevoel als de meest normale regel van het fragment
geldt en die we als tempo-bepalend aanvaarden. In regel 2, met zijn 28 lettergrepen,
moet het tempo dus halsbrekend hoog worden, willen we binnen de van regel 3
afgeleide normatieve tijd tussen de rijmwoorden vermeld en held al het
gepresenteerde taalmateriaal voor kunnen dragen. Het humoristische effect is na-
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tuurlijk niet afhankelijk van de vraag of het halsbrekende tempo realiseerbaar is met
behoud van een verstaanbare articulatie; waar het om gaat is dat de tekst dit
inherente voordrachtstempo zèlf in zich draagt, of er om vraagt, of het dwingend
oplegt. Ietwat paradoxaal zal dit door de isochronie afgedwongen effect zich
waarschijnlijk beter manifesteren bij ‘stille voordracht’ dan bij daadwerkelijke recitatie
van het gedicht.
+
Op weer andere wijze doet de isochronie zich gelden in een van de meest
+
+
isochronie
muzikale gedichten die in het Nederlands zijn geschreven, Marsmans Herinnering
+
aan Holland:
muzikaliteit
Denkend aan Holland
zie ik brede rivieren
traag door oneindig
laagland gaan,
rijen ondenkbaar
ijle populieren
als hoge pluimen
aan de einder staan ...

De typografie is hier misleidend. Gaat men daarvan uit, dan is het gedicht als
heffingspoëzie te beschouwen. Er zijn twee heffingen per regel en het aantal
lettergrepen is onvast. Het is echter voor het gehoor onmiddellijk duidelijk dat het
gedicht wordt gedragen door het muzikale ritme van de dactylus. Bij een wat andere
notatie wordt die dactylus ook zichtbaar:
Denkend aan / Holland zie'k / brede ri- / vieren
traag door on- / eindig / laagland / gaan ...

In drie gevallen (-vieren, eindig en laagland) zijn de dactyli incompleet: er lijkt een
onbeklemtoonde positie te ontbreken. Nu is de dactylus een versvoet met een sterk
+
muzikaal karakter, zoals we hebben gezien. Daardoor is de isochronie hier zó
+
dwingend dat we de ontbrekende dalingspositie tóch willen realiseren. Dat kan
dactylus
+
alleen via diaeresis van de accentdragende klinkers in de woorden rivieren,
+
oneindig en laagland. We scanderen het fragment dan ook als volgt:
diaeresis
/

x

Denk- end

x

/

x

x

aan

/ Ho- lland zie'k

/

x

/ bre- de

x

/

x

ri-

/ vie- ier-

x
en

/

x

x

/

x

x

/

x

x

/

traag

door

on-

/ ei-

ein-

dig /

laa-

aag-

land

/ gaan
...
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In de voordracht betekent dit dat de drie klinkers zullen worden verlengd om aan
de muzikaliteit en het ritme van het gedicht recht te doen. Het krijgt dan een wat
draaiorgelachtige dreun, die door de typografie wordt verdoezeld, maar waar de
isochroon geplaatste dactyli duidelijk om vragen. De dwingelandij van de echte
dactyli is zo groot, dat ze ons ertoe brengt zelfs aan eenheden die dat van nature
niet hebben, toch een dactylisch patroon op te leggen, zodat aan de eisen van de
isochronie tegemoet kan worden gekomen. Dat de verlenging van de klinkers in de
+
woorden rivieren, oneindig en laagland deze woorden tot iconen van hun betekenis
+
maakt, zal gemakkelijk worden herkend.
iconiciteit
De op de isochronie gebaseerde voorspelbaarheid van de heffingsof rijmherhaling,
maakt inzichtelijk dat men eigenlijk minstens twee herhalingen nodig heeft om van
+
ritme te kunnen spreken. Ritme ontstaat als een impuls zich herhaalt na een bepaald
+
tijdsverloop, maar dat bepaalde tijdsverloop dient eerst te worden gemeten en
ritme
dus moet het zich vóór de herhaling al eens hebben voltrokken. In poëzie ontstaat
ritme als een heffing zich na een vastgesteld tijdsverloop herhaalt, maar de
vaststelling van dat tijdsverloop kan alleen plaats hebben op grond van een eerdere
tijdsafstand tussen twee heffingen. Om de derde heffing te kunnen voorspellen
moeten we eerst de afstand tussen de eerste en de tweede kennen. In het verlengde
daarvan moeten we het bovenstaande in díe zin corrigeren, dat we de verwachting
van een rijmwoord na een bepaald tijdsverloop ná geluid pas kunnen hebben als
we de structuur van Gorters Mei kennen. Evenzo kunnen we de derde regel van
het fragment uit De schipbreuk pas normatief noemen als we de structuur van de
hele tekst kennen. Er is over deze kwestie een interessante discussie te voeren.
De titel van W.F. Hermans' beroemde roman:

De donkere kamer van Damocles
doet ons sterk ritmisch aan (men zou bijna van een dactylische frase kunnen spreken)
omdat het accent Dá- even lang na ká- komt als ká- na dó-. Men heeft wel beweerd
+
dat deze analyse niet klopt: ritme zou niet te maken hebben met de ‘gelijke afstand
+
+
ritme
tussen kernen van intensiteit’, maar zou worden bepaald door een
+
objectief-vaststaande afstand tussen twee kernen en die zou ongeveer driekwart
DE GROOT, 19
VAN EYCK 2, 463
seconde bedragen. Daarmee zou zijn verklaard dat uitdrukkingen als ‘óver en
wéer’, ‘géven en némen’, ‘de wóndere
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wéreld’ en een boektitel als De láatste der Mohikánen als ritmisch worden
aangevoeld, ook al verloopt hier tussen de twee kernen telkens maar één tijdsspanne,
die dus nergens aan kan worden gemeten. Dat het raadsel van het ritme zou zijn
op te lossen met een objectieve eenheid als driekwart seconde, is echter weinig
aannemelijk. Ritme en tempo zijn relatieve begrippen; een tempo kan voor de een
hoog en voor de ander laag zijn, terwijl een ritme pas vaststelbaar is als het
+
geperiodiseerd voorkomt, waarvoor minstens drie kernen nodig zijn. Slechts wat
+
geperiodiseerd tot ons komt kunnen wij als ritmisch ervaren. Omdat Saul er
periodisering
duizenden, maar David er tienduizenden neersloeg, is er periodisering: de ‘afstand’
tussen Saul en duizenden kennen wij pas als wij hem her-kennen in de afstand
tussen David en tienduizenden. Natuurlijk heeft deze afstand niet alleen met de tijd
te maken. Het voorbeeld maakt duidelijk dat ritme zich weliswaar in de tijd
manifesteert, maar niet uit tijd bestaat. Ritme is het effect van periodisering en dat
begrip kan ook abstract, met betrekking tot niet-temporele categorieën worden
gebruikt. Het bestaan van begrippenparen als man/vrouw, vader/moeder,
jongen/meisje enzovoort kan ook als een manifestatie van ritme worden gezien.

Het vrije vers
+

Doorgaans verstaat men onder vrije verzen een vorm van poëzie die als typisch
+
modern wordt ervaren: de regels zijn van ongelijke lengte, er is geen metrisch
vrije
MUSSCHE, 157
schema en geen rijm, of hoogstens incidenteel en willekeurig rijm dat zich niet
VESTDIJK 2, 62
op voorspelbare momenten voordoet. Op zich is het niet onjuist dit als modern
te beschouwen, want deze soort poëzie werd nadrukkelijk door de Franse
symbolisten en de Duitse expressionisten gepropageerd. De geschiedenis van het
vrije vers is echter ingewikkelder. De voor de barok zo typerende imitaties van de
Pindarische Oden resulteerden in onmetrische poëzie; de grote bijbelvertalingen in
Duitsland, Engeland en Nederland brachten eveneens vrije verzen voort in hun
pogingen de poëtische boeken van het Oude Testament poëtisch weer te geven.
Een fragment als het volgende, uit Salomo's ‘Hooglied’ in de Statenbijbel, die werd
vervaardigd op last van de Staten-Generaal na een besluit daartoe van de Dordtse
Synode in 1618 en 1619, kan heel goed als geschreven in vrije verzen worden
beschouwd:
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Zijne handen zijn als een bed van specerijen,
Als welriekende torentjes;
Zijne lippen zijn als leliën,
Zijne handen zijn als gouden ringen,
Gevuld met turkoois;
Zijn buik is als blinkend elpenbeen,
Overtogen met saffieren.

Vooral in de periode van het classicisme heeft het vrije vers moeten wijken voor de
syllabotonische poëzie met haar ‘eenparigheid der verzen en van de versmaat’.
Zelfs de fabels van Jean de la Fontaine (1621-1695), die in versregels van ongelijke
lengte maar wel duidelijk metrisch zijn geschreven, werden als vrije verzen
+
beschouwd. Wij zouden liever van heterometrische poëzie spreken. De vertaling
+
die J.J.L. ten Kate van deze fabels maakte, laat zien dat de term vrije verzen
heterometrie
zoals wij die tegenwoordig gebruiken niet van toepassing is:
Een arme hakker, met een stapel houts belaân,
Gebogen onder 't wicht der sprokkels en der jaren,
Zou naar zijn schamel stulpje gaan,
Maar voelde moed en kracht ontvaren.
Hij wierp zijn last ter aard, en zat
Te peinzen aan al 't leed dat hij te lijden had.

Tegen de eisen van de strenge klassieke vormgeving rijst in de achttiende eeuw
verzet. In Duitsland gaan belangrijke dichters als Klopstock, Goethe en Novalis vrije
verzen schrijven en bereiden daarmee de vernieuwingen van het expressionisme
voor. In de negentiende eeuw beginnen ook de Franse symbolisten te
experimenteren met vrije verzen, prozagedichten en andere vormen die als een
+
bevrijding van de strakke klassieke discipline worden ervaren. In de Verenigde
Staten vernieuwt Walt Whitman de negentiende-eeuwse poëzie op zeer drastische + VERWEY 1, 68
wijze met zijn vrije verzen, die in de Engelssprekende wereld als toonaangevend
voor wat modern is worden aangezien en sterke invloed hebben op de vernieuwingen
van de grote modernisten als Ezra Pound en T.S. Eliot in de twintigste eeuw, die
op hun beurt weer onze Vijftigers beïnvloedden, wier poëzie voor het grootste
gedeelte in vrije verzen is geschreven. Intussen heeft Hendrik Marsman, beïnvloed
door de Duitse expressionisten, het vrije vers tot een typisch modern medium
gemaakt, dat na de vernieuwingen van de Tachtigers in
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+

vruchtbare bodem viel. Herman Gorters bundel Verzen uit 1892 markeerde de
doorbraak van het vrije vers in onze literatuur. De geschiedenis van het vrije vers + VERWEY 1, 35
KAZEMIER, 72
heeft dus vele facetten, maar kan wel altijd met de idee van vernieuwing of
moderniteit in verband worden gebracht.
De onafhankelijkheid die het vrije vers zich van de strenge voorschriften van
+
metriek en strofenbouw bevecht, is echter, zoals de beoefenaars ervan ook altijd
+
hebben benadrukt, geen vrijbrief om ‘ongedisciplineerde’ poëzie te schrijven.
strofenbouw
Voor de ordeningsprincipes die zijn losgelaten komen andere in de plaats.
Samenhang van vocabulaire en beeldspraak zijn daaronder heel belangrijk; juist
aan de hand van de studie van vrije verzen ontwikkelt de literatuurwetenschap de
+
idee van de semantische isotopie, welke, eenvoudig gezegd, inhoudt dat de woorden
+
en beelden van een gedicht tot één samenhangend semantisch veld behoren.
isotopie
VAN DIJK, 177
Deze situatie bestaat uiteraard ook bij syllabotonische poëzie, maar het is juist
het zoeken naar ándere vormprincipes dan de formele van metriek en strofenbouw
geweest, dat de onderzoekers attendeerde op semantische samenhangen.
Een der belangrijkste kenmerken van het vrije vers is de onregelmatigheid van
de regellengte, die immers niet meer aan een metrisch schema is gekoppeld. De
versregel krijgt een eigen, van externe factoren onafhankelijke lengte die uitsluitend
door zijn betekenis en expressieve waarde is gemotiveerd. Het duidelijkst is dit toe
te lichten aan de expressionistische poëzie van Marsman, bij wie we dikwijls regels
aantreffen die uit slechts één woord bestaan. Dat woord is dan echter met zóveel
betekenis geladen dat het fungeert als wat de Duitse expressionisten Wortsatz
+
noemden: het woord bevat heel het betekenispotentieel van een volledige zin, met
+
onderwerp, gezegde, voorwerp en bijstellingen. Om het gedicht te kunnen
Wortsatz
KAZEMIER, 81
begrijpen moet de lezer van het gedicht deze ‘verborgen’ zin eigenlijk
reconstrueren. Een extreemvoorbeeld is het gedicht Val, dat zo begint:

Val
lichtende rank
die heelal
na heelal
ontbrandt
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steen
dier
plant

Een minder extreem voorbeeld levert het begin van ‘Paradise Regained’:
De zon en de zee springen bliksemend open:
waaiers van vuur en van zij;
langs blauwe bergen van de morgen
scheert de wind als een antilope
voorbij.

Ook hier bestaat de laatste regel uit één woord, dat echter syntactisch duidelijk met
de voorafgaande regel is verbonden en dus ook niet als Wortsatz in strikte zin kan
worden aangemerkt. Wanneer men het woord voorbij aan het slot van de
voorafgaande regel denkt, wordt zichtbaar dat Marsman hier, om het woord voorbij
+
met maximale betekenis op te laden, een truc toepast, die men ‘typografisch
+
gezichtsbedrog’ zou kunnen noemen. We zouden het fragment dan als
MOOIJ 1, 121
heffingspoëzie kunnen lezen, met vier heffingen in de twee uiterste regels en
drie heffingen in de twee binnenste. Sterker nog, ook zonder het typografisch
gezichtsbedrog ongedaan te maken, herkennen we in dit fragment sterke jambische
en anapestische (de zon en de zee; van vuur en van zij) en dactylische (bliksemend,
vuur en van, wind als een) ritmen; met andere woorden, het voor Marsman typerende
contrapunt jambe en dactylus kan ook in dit vrije vers worden gehoord.
Wat dit voorbeeld duidelijk maakt, is dat het vrije vers zeer vaak sporen of echo's
bevat van ritmische groepen die ons vertrouwd zijn uit de metriek van het
+
syllabotonische vers; men heeft hiervoor wel de term ‘metrische thema's’
+
voorgesteld. Gerrit Kouwenaars Eerste zang, dat we in hoofdstuk 2 hebben
BRAAKHUIS
besproken, bevat heel duidelijke metrische reminiscenties aan de dactylus, waarin
Homeros zijn heldendichten schreef: zing mij o muze op... heeft precies hetzelfde
metrische thema als de openingswoorden van de Odyssee: andra moj ennepe...
Ook hier kunnen we dus van metrische intertextualiteit spreken. Bij het gedicht dat
Marsman over J.H. Leopold schreef, kan men zelfs zeggen dat dit vrije vers eigenlijk
een regelmatig syllabotonisch vers is:
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Dwars door den nacht
riep hij met klare stem
van 't voorgebergte af der eeuwigheid
den vuren naam van een doorgloeid kristal
waarin genezend werd uiteengebrand
de kranke dood van een vergaan heelal
en morgenlijk het jonge sperma sliep
van een bezield, oorspronkelijk
getal.
zo' voormaals God een jonge wereld riep
- een duister vocht tot groots kristal gestold die in de lendenen der chaos sliep,
zo déze Leopold,
die Cheops
schiep.

Men hoeft slechts de regels 1 en 2, 8 en 9 en ten slotte 13,14 en 15 achter elkaar
te schrijven om te zien dat dit gedicht een volledig regelmatige jambische pentameter
als metrisch schema heeft; regel 6 kan als normatief gelden voor de ritmiek van het
+
gedicht. Het resultaat is dan een gedicht in blanke verzen, rijmloze jambische
+
pentameters. Deze versvorm, door de Engelsen vanaf Shakespeare en Milton
blanke verzen
MUSSCHE, 107
tot en met Tennyson geperfectioneerd, is ook in de Nederlandse poëzie veel
toegepast, met Leopolds Cheops als een der beroemdste voorbeelden. Het scheiden
van de regeldelen in typografisch geïsoleerde brokstukken is dus gezichtsbedrog,
maar hoeft natuurlijk niet negatief te worden uitgelegd. Met name de slotregel maakt
het woord schiep bijna tot een Wortsatz: het wordt door zijn typografisch isolement
zózeer met betekenis geladen dat het, in zich en in zich alleen, het hele hoofdthema
van het gedicht in de kortst mogelijke formulering bevat.
Kan men in Marsmans vrije verzen dikwijls ritmische eenheden onderscheiden
die gestructureerd lijken volgens patronen vertrouwd uit de traditie van de
syllabotonische poëzie, in het volgende fragment uit ik tracht op poëtische wijze...
van Lucebert is nauwelijks meer sprake van geperiodiseerde herhaling van accenten
en blijkt de samenhang van de tekst door andere formele middelen tot stand te
komen:
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in deze tijd heeft wat men altijd noemde
schoonheid schoonheid haar gezicht verbrand
zij troost niet meer de mensen
zij troost de larven de reptielen de ratten
maar de mens verschrikt zij
en treft hem met het besef
een broodkruimel te zijn op de rok van het universum

Het begin van de tweede regel suggereert sterk een trocheïsche ordening: mét het
‘ongeldig verklaren’ van de notie schoonheid wordt hier tegelijk de syllabotonische
poëzie als niet meer schrijfbaar verklaard, want het trocheïsche patroon vindt geen
voortzetting in de tekst; de rest van het fragment vertoont eerder een jambisch ritme,
dat echter in vergelijking met de nadrukkelijke trocheeën op schoonheid schoonheid
niet tot een geperiodiseerd ordeningsprincipe wordt. Karakteristiek voor Lucebert
is zowel het iconisch gebruik van wat men een syllabotonisch fossiel zou kunnen
noemen, als de afhankelijkheid van herhalingen op syntactisch vlak (zij troost, zij
verschrikt, zij treft) om de tekst samenhang te geven.
In Hugo Claus' gedicht De zanger treffen we een nog ongebondener vorm van
het vrije vers aan:
Vrij is de zanger niet
Maar vlug en schamper en toppen scherend als een baard.
Vrij is hij niet want zijn doorboord geklater
En zijn sprekend wormhout hangen in zijn mond, zijn
huig en zijn tong.
De zanger is zijn lied.
Losgelaten in zijn huid, dit huis,
Groet hij koekoek noch vinkenvanger.
Noch de schuwe spieders in het laagland.

Een vormanalyse van dit gedicht kan zich niet meer bedienen van verworvenheden
die aan de traditie van de syllabotonische poëzie zijn ontleend. Toch kent het gedicht
een bijzonder sterk sprekend ritme. Het blijkt steeds gebruik te maken van wat we
maar een drieslag noemen: de zanger is niet vrij / de zanger is niet vrij / de zanger
is zijn lied; vlug / schamper / toppen scherend; mond / huig/tong; koekoek /
vinkenvanger / spieders. De discipline waaraan dit
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gedicht is onderworpen wordt met andere middelen gehandhaafd dan die van de
syllabotonische poëzie, maar zij hoeft daarom niet minder streng te zijn. Tegenover
de drieslag staat een tweeslag: vrij is de zanger niet / vrij is hij niet; doorboord
geklater / sprekend wormhout; zijn huid/ dit huis; koekoek/ noch vinkenvanger.
Tweeen drieslag interfereren: een aantal elementen in het gedicht maakt zowel van
de tweeslag, als van de drieslag onderdeel uit. Zo tekent zich ook in dit zeer vrije
vers een duidelijke structuur van periodiseringen af.
Wat hierboven tweeslag en drieslag is genoemd, dient uiteraard te worden
begrepen in het licht van Jakobsons theorie van de poëtische functie. Elke
mededeling die dit gedicht over de zanger/dichter doet, heeft haar parallellen op
een syntagmatischlineaire as, waarvan de equivalente posities met paradigmatisch
taalmateriaal worden gevuld. Men herkent dit bouwprincipe zowel op het
macrostructurele vlak als tot in de kleinste finesses. Wat het eerste betreft: er is de
drieslag die stelt dat de zanger niet vrij / niet vrij / zijn lied is; interpretatie van deze
structuur dient zich dus te concentreren op de vraag naar wat het betekent dat de
onvrijheid van de dichter juist zijn gedicht is. En om een finesse te noemen:
interpretatie van dit gedicht zal moeten inhouden dat naast de klankverwantschap
van huid en huis, die eenvoudig is vast te stellen, ook de semantische verwantschap
tussen deze twee woorden wordt bepaald.
Al mist het vrije vers dan ook de secundaire codering van de strakke vormtaal die
wij van de syllabotonische poëzie kennen, het kan niet als een ‘gemakkelijker’ vorm
worden aangemerkt. De benaming mag zelfs misleidend worden genoemd. Vrijheid
bestaat hier alleen in zoverre een metrisch schema ontbreekt. Voor het overige is
de dichter in geen enkel opzicht vrij: hij is gebonden aan de eis dat de vormtaal van
zijn gedicht een icoon dient te zijn van de betekenis die hij wil overdragen, en dat
er geen betekenis is die niet door de vorm van zijn woorden wordt uitgedragen.
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Hoofdstuk 4
Herhalingsfiguren
Ter inleiding
De traditionele retorica maakt verschil tussen figuren of schemata aan de ene en
tropen aan de andere kant, om een eerste onderscheid aan te brengen in de grote
+
hoeveelheid retorische middelen waarmee de poëtische tekst kan worden bemoeilijkt
+
of gede-automatiseerd. Reeds Quintilianus, de beroemde Romeinse retoricus
de-automatisering
uit de eerste eeuw, erkende dat het onderscheid zeker niet altijd ondubbelzinnig
+
was, maar het heeft zich toch weten te handhaven omdat het in één opzicht helder
lijkt. Figuren (in het Nederlands meestal stijlfiguren genoemd, maar soms worden + figuren
daar ook de tropen onder begrepen) zijn in principe rangschikkingen van materiaal
waarbij de betekenis van de woorden niet wordt aangetast; ze behouden de letterlijke
+
betekenis die ze in de primaire code hebben. Bij de tropen daarentegen worden
de woorden in figuurlijke of overdrachtelijke betekenis gebruikt (het zal duidelijk + troop
+
zijn dat de term overdrachtelijk de voorkeur verdient, omdat figuurlijk eventueel
+
een verband met figuur zou kunnen suggereren).
overdracht
Als Bredero het heeft over de harde winter streng, dan kunnen de drie gebruikte
woorden allemaal worden begrepen in de letterlijke betekenis die ze op grond van
+
de primaire code dragen en we hebben hier dus te maken met een figuur, die van
het achtergestelde bijvoeglijke naamwoord. Als hij er echter aan toevoegt... met + figuur
al haar wrede buien (we hebben dan de complete eerste regel van een gedicht
dat de titel Lied draagt), kan het woord wreed niet in letterlijke zin worden begrepen,
want wreed zijn alleen mensen en misschien ook sommige dieren. De buien worden
dus als levende wezens voorgesteld. De letterlijke betekenis van het woord bui blijft
+
echter gehandhaafd en we zeggen daarom dat het woord wreed hier in
+
+
overdracht
overdrachtelijke zin wordt gebruikt; het vertegenwoordigt een beeld of een
+
metafoor.
metafoor
Zover gekomen, realiseren we ons vervolgens dat de uitdrukking een strenge
winter, door ons eerst letterlijk verstaan, toch ook een metafoor bevat: is streng niet
ook een woord dat alleen op
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menselijke wezens van toepassing is? Op het moment dat we ons deze vraag
stellen, is de metafoor er ook; zolang we ons de vraag niet stelden, was de metafoor
er nog niet of, zoals men wel zegt, was zij slechts een sluimerende of dode metafoor.
+
Het voorbeeld geeft aan dat sluimerende metaforen door de lezer tot leven moeten
worden gebracht. De uitdrukking een strenge winter behoorde kennelijk al in de + dode metafoor
zestiende eeuw, toen Bredero haar gebruikte, als één samengesteld teken tot
de primaire code en werd als onoverdrachtelijk begrepen. Dat geldt niet voor de
uitdrukking wrede buien, die alleen in overdrachtelijke zin kan en kon worden
+
begrepen Ze vertegenwoordigt dus een levende metafoor. De Jakobsoniaanse
wijze waarop de twee uitdrukkingen in parallelstelling zijn gebracht, doet ons als + levende metafoor
lezers zoeken naar similariteit op het vlak van de secundaire code en zo wordt
de dode metafoor in de ene uitdrukking tot leven gewekt door de levende metafoor
in de andere. Deze ingreep in het semantisch potentieel van de woorden wordt
echter door de achtergestelde.positie van het bijvoeglijk naamwoord in Bredero's
oorspronkelijke tekst niet afgedwongen: wij lezen de winter streng als niet wezenlijk
anders dan ‘de strenge winter’. Daarom spreken wij hier van een figuur, waarvan
wij natuurlijk erkennen dat ze ook een effect op onze interpretatie van het gedicht
moet hebben, wil ze niet zinloos of louter decoratief blijven.
De term decoratief wordt wel gebruikt om het verschil tussen figuren en tropen
te verduidelijken: figuren zouden dan decoratief of retorisch zijn, terwijl tropen een
diepgaander effect hebben op grond van hun betekenisveranderend vermogen. Wij
+
vermijden de term liever. Figuren moeten, net als tropen, zijn gemotiveerd; dat wil
+
zeggen, ze behoren tot de secundaire taal waarin elke poëtische tekst óók is
motivatie
gecodeerd en in die secundaire taal zijn ze betekenisdragers. Wel kunnen we
van de tropen zeggen dat ze op een of andere manier de betekenis die de woorden
letterlijk, dus in de primaire code, bezitten, veranderen in een ‘overdrachtelijke’
+
betekenis. Zo gezien zijn tropen overtredingen van regels die in de primaire code
+
zijn vastgesteld.
deviatie
Sommige figuren zijn dat echter ook. Wij kunnen zeggen dat de achterstelling
van het adjectief streng in het voorbeeld van Bredero een overtreding betekent van
een regel die de woordvolgorde in de primaire code voorschrijft. Hetzelfde geldt
voor wat misschien de beroemdste overtreding van de woordvolgorde in de
Nederlandse poëzie is, namelijk de beginregel van J.H. Leopolds bekende gedicht:
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Om mijn oud woonhuis peppels staan

Ook dit is een figuur en geen troop. De overtreding is hier van een ‘oppervlakkiger’
orde dan die welke we bij tropen, zoals metaforen, aantreffen: dáár zijn semantische
regels in het geding, waar bij Bredero en Leopold slechts volgorde-regels worden
overtreden. ‘Oppervlakkig’ impliceert dat we de grammaticale regels van de primaire
code als hiërarchisch opvatten. De term is daardoor taalkundig beter gefundeerd
dan de term decoratief.
Tropen zouden dus heel goed kunnen worden behandeld in een apart kader, dat
de verschillende manieren onderzoekt waarop de poëtische taal van de standaardtaal
afwijkt, waarbij afwijking als regelovertreding moet worden begrepen. Het laatste
hoofdstuk van dit boek zal dat kader verschaffen en de tropen, met name de
metafoor, zouden daarin dus hun plaats kunnen vinden. Dat wij een apart hoofdstuk,
+
namelijk hoofdstuk 5, aan de metafoor wijden, is louter een concessie aan de
+
traditie: van oudsher wordt de metafoor als dusdanig belangrijk beschouwd dat
metafoor
men haar als een afzonderlijke categorie behandelt.
De figuren die wij bij Bredero en Leopold hebben aangetroffen en die ook
regelovertredingen vertegenwoordigen, zij het van oppervlakkiger regels dan die
bij de metafoor in het geding zijn, zullen wél pas in het laatste hoofdstuk aan de
orde komen. Dit vierde hoofdstuk zal zijn gewijd aan figuren die al dan niet als
+
afwijkingen kunnen worden beschouwd, maar die in elk geval het mechanisme van
+
de geperiodiseerde herhaling te zien geven, wat bij volgorde-figuren niet het
periodisering
geval is. We beperken ons tot herhalingsfiguren op het vlak van de kIanken en
het syntagma. Deze beperking is ingegeven door praktische overwegingen. Ook
+
morfemen kunnen worden herhaald en ook het verschijnsel van de strofenbouw
+
kan worden gezien in termen van geperiodiseerde herhaling van eenheden die
strofenbouw
het syntagma te boven gaan. Aan herhaling van morfemen gaan wij voorbij omdat
ze door wie dit boek bestudeert zelfstandig kan worden begrepen; aan de
strofenbouw gaan wij voorbij omdat die voor een goed begrip van het poëtisch
taalgebruik minder relevant is, terwijl men de technische benamingen voor de vele
en vaak ingewikkelde strofen die in de loop van de geschiedenis zijn ontwikkeld,
kan opzoeken in naslagwerken waarin literaire termen encyclopedisch worden
behandeld.
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Klankfiguren
Wie de eerste strofe van Gerrit Achterbergs Melkknecht leest:
+

Hij legt het spantouw om de poten van het beest,
zet zich neer op het melkblok, plaatst de emmer
onder de uier en omvat de memmen,
waarna de eerste melkstraal op de bodem sjeest.

+

BREMS,

61

zal van mening zijn dat het laatste woord op bijzonder treffende wijze het geluid
afbeeldt waarmee de straal melk op de bodem van de emmer terechtkomt. Hij zal
van een akoestisch icoon spreken, hij zal zelfs geneigd zijn uit het woord allerlei
details af te leiden, zoals dat de melkknecht een krachtige hand van melken heeft,
de koeie-uiers vol zijn, en de emmer van metaal is. Al die effecten zullen aan de
klankwerking van het woord sjeest worden toegeschreven Toch kunnen we hier niet
van een figuur spreken, want er is geen sprake van dat het woord op een bijzondere
manier is ‘geplaatst’ of gerangschikt, en al helemaal niet van een herhalingsfiguur,
want alleen de rijmgroep -eest wordt herhaald en als díe de vermelde betekenissen
zou dragen, dan zouden die allemaal ook in het woord beest aanwezig moeten zijn.
Een geval als dit kan aanleiding zijn te zoeken naar expressieve krachten die op
inherente wijze in bepaalde klanken zijn verborgen. Wij zullen daarom enige aandacht
+
moeten besteden aan het ingewikkelde probleem van de klankexpressiviteit. Het
fenomeen van de onomatopee is al eerder genoemd. Bij het woord koekoek zijn +klankexpressiviteit
VESTDIJK 2, 101
we geneigd te spreken van een natuurlijke verwantschap tussen de klank van
het woord en de klank die het dier voortbrengt, kortom van een natuurlijk-inherente MUSSCHE, 79
MOOIJ 3
similariteitsrelatie tussen woord en ding, die daardoor beide tot hetzelfde
natuurlijke paradigma zouden behoren in Jakobsons terminologie, of die daardoor ELEMA, 72
deel zouden hebben aan elkaars ‘wezen’, zoals de eerder genoemde Engelsman BOETS
onomatopee
(p. 22) vond dat het woord vis deel had aan het wezen van een vis en dat daarom
een vis alleen maar vis kon heten en niet, bijvoorbeeld, poisson.
Kunnen klanken ook deel hebben aan het wezen van iets? Kan het zijn dat de
klank /o/ zoals in bot iets in zich heeft van botheid, logheid, donkerte, of somberheid?
Het antwoord moet onverbiddelijk nee luiden. Want deze kwaliteiten zouden dan
ook moeten worden aangetroffen in woorden (en dus dingen) als klok, top, pop,
lolly, dorst en zon. Houdt men aan deze theorie vast, dan kan
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men tot uitwassen komen als die van de negentiende-eeuwse amateur die beweerde
dat de Germaanse volkeren, die van God en Gott spreken, een ander Godsbeeld
hebben dan de Fransen, wier Dieu heel anders klinkt.
+
Een interessante versie van de theorie dat klanken inherente betekenissen
+
hebben was die van de articulatorische mimesis, volgens welke een klank deel
articulatorische
had aan de natuur van de articulatiebewegingen welke de spraakorganen moeten mimesis
maken om de klank voort te brengen. Als we een /l/ uitspreken, vloeit er lucht langs
beide zijden van onze tong, en dus ‘bevatte’ de klank een betekenis als ‘glijdend,
vloeiend’. Totdat Plato het woord skleros als tegenvoorbeeld aanvoerde. Het woord
betekent ‘hard’ (wij kennen het nog in de medische term sclerose = verharding) en
het zou dus een ‘foute’ klank bevatten die de betekenis ‘tegensprak’. Plato
concludeerde eruit dat woorden niet op grond van een deelhebben aan de natuur
+
van het aangeduide naar dit aangeduide kunnen verwijzen, maar op grond van
+
conventie of afspraak.
conventie
+
Beide versies van de theorie van de expressiviteit van klanken moeten dus
naar het rijk der fabelen worden verwezen. Toch is die theorie zeer hardnekkig. + WESTERLINCK, 31
Sterker nog, eigenlijk voelen wij ons bij die theorie meer op ons gemak dan bij
de alternatieve, die de relatie tussen tekens en objecten als principieel conventioneel
en opzegbaar voorstelt. Met name in poëtische teksten voelen wij sterk de behoefte
+
om klanken op zich als betekenisdragend te beschouwen; ze fungeren dan immers
als iconen, ze hebben een natuurlijke wezensband met wat ze aanduiden, vorm + iconiciteit
en inhoud worden weer één, we worden gelijk aan de Schepper, die slechts het
woord hoefde te spreken om het ding er te doen zijn. Het zoeken naar
klankexpressiviteit is een poging om de tekens hun opzegbaarheid te ontnemen,
zoals wij eerder stelden; het is in wezen een magische of religieuze activiteit.
Daarmee is het belang dat theorieën van de klankexpressiviteit hebben, aanzienlijk
verschoven. Niet dat ze juist of onjuist zijn is het belangrijkste, maar dat ze er zijn,
en altijd zijn geweest en altijd zullen blijven. De neiging om aan het zo triviale woord
sjeest bij Achterberg de bovengenoemde consequenties te verbinden, is geen
andere dan de diepgewortelde neiging om de taal haar scheppende kracht terug te
geven.
Het expressieve potentieel van de klanken wordt het best begrepen, niet door
aan elke individuele klank een bepaalde semantische waarde toe te kennen, maar
door aan de ene kant een open oor te hebben voor het feit dat er een natuurlijke
verwantschap bestaat tussen bepaalde klanken en bepaalde natuurlijke gelui-
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den, en aan de andere kant de effecten te onderkennen die de poëtische functie
+
tot stand brengt. Het hoge geluid dat een gierzwaluw voortbrengt, vertoont
onmiskenbaar een zekere akoestische gelijkenis met de klinker /ie/. Die is door
Guido Gezelle uitgebuit in zijn beroemde gedicht Gierzwaluwen, dat als volgt
begint:
‘Zie, zie, zie,
zie! zie! zie!
zie!! zie!! zie!!
zie!!!’
tieren de
zwaluwen,
twee- driemaal
drie,
zwierende en
gierende:
‘Niemand, die ...
die
bieden de
stiet ons zal!
Wie, wie? wie??
wie???

Zie wordt hier gepresenteerd als een letterlijk citaat van wat de vogels zingen en
we accepteren dat omdat er een natuurlijke gelijkenis is tussen hun geluid en het
woord. Omdat dit icoon zo overtuigend is, gaat de klinker /ie/ ook in de andere
woorden waar hij voorkomt ‘deelhebben’ aan de natuur van het vogeltje; op zichzelf
zou niemand het woord niemand of het woord stiet (‘de stiet bieden’ betekent ‘stuiten’)
met de gierzwaluw in enig natuurlijk verband brengen. Op het vlak van de secundaire
code wordt dus bijna elk woord in het gedicht tot een akoestisch icoon. Dat
Jakobsons wet hier werkzaam is, blijkt uit het feit dat we ook wie wie wie als een
letterlijk citaat van wat de vogel zingt aanvaarden. De herhaalde wie's bevinden
zich op syntactische en prosodische posities die equivalent zijn aan die waar we
de herhaalde zie's aantreffen. Strikt genomen kunnen de vogels niet zowel zie als
wie zingen, maar de similariteit die door de equivalente posities wordt afgedwongen
doet ons deze woorden als niettemin equivalent in de secundaire code aanvaarden.
Gezelles Gierzwaluwen komt men in alle Nederlandse poëtica's tegen, evenals
het begin van Willem Bilderdijks Uitvaart:
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poëtische functie
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Befloersde trom
Noch rouwgebrom
Ga romm'lende om
Voor mijn gebeente;
Geen klokgebrom
Uit hollen dom
Roep' 't wellekom
In 't grafgesteente.

Hier kunnen we ons niet meer beroepen op een natuurlijk akoestisch icoon zoals
bij Gezelle. Lijkt het geluid dat een trom maakt wel op het woord trom? De
expressieve waarde die de klinker /o/ in dit voorbeeld heeft, is eerder een gevolg
van het feit dat de belangrijkste woorden waarin deze klinker voorkomt, tot een
semantisch paradigma behoren dat we als uitvaart kunnen aanduiden (trom,
rouwgebrom, klokgebrom, dom). Hier zijn zowel de semantische als de akoestische
similariteit heel duidelijk waarneembaar en daardoor ontstaat in de secundaire code
een ‘natuurlijk’ verband tussen de klinker /o/ en de betekenis van ‘uitvaart’ - een
verband dat er in de primaire code niet is. Zelfs in het woord wellekom doet zich dit
verband gelden, maar er wordt tegelijk duidelijk dat het alleen in de secundaire code
bestaat want in de primaire code, de natuurlijke taal, is er van enige semantische
+
relatie tussen de noties welkom en uitvaart geen sprake. Deze redenering stelt ons
in staat de klankexpressiviteit in dit gedicht niet als een natuurlijke, maar als een + klankexpressiviteit
geïnduceerde te beschrijven: geïnduceerd namelijk door de totaalstructuur van
de tekst. De poëtische ordening van het woordmateriaal wekt in de klanken
expressiviteit op, zoals men met een magneet elektrische stroom kan opwekken.
Eerder hebben we van het expressief potentieel van klanken gesproken; beide
vergelijkingen uit de sfeer van de elektrotechniek verhelderen misschien dat klanken
evenmin expressiviteit ‘hebben’ als een draad stroom ‘heeft’. De expressiviteit en
de stroom kunnen er slechts in worden opgewekt.
In het fragment van Bilderdijk valt een sterke tegenstelling op tussen de herhaalde
/o/-klanken en de /ee/-klanken die we aan het einde van regel 4 en 8 tegenkomen.
Hier beroepen we ons weer op de wet van jakobson om duidelijk te maken dat deze
klinker hier op duidelijk als equivalent gemarkeerde posities voorkomt en dat de
woorden waarin hij voorkomt dus zowel klank- als betekenissimilariteit vertonen.
Bovendien wordt duidelijk dat, juist omdát deze posities structureel verschillen van
de posities waarop de
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/o/-rijmen staan (het eind van alle andere regels), de klinker /ee/ zélf een
geïnduceerde klankexpressiviteit gaat vertonen. Wat de betekenis van deze
expressiviteit is, kan niet eenvoudig worden gezegd, zoals we konden zeggen dat
de /o/ expressief wordt voor de notie uitvaart. Sommigen zullen misschien voelen
dat de expressieve waarde van deze /ee/ hier ‘staat voor’ de kilte, de eenzaamheid
van wat na de uitvaart volgt, voor de steenachtige en benige resten die het graf zal
bevatten. Maar deze klankassociatie zal dan alleen op het secundaire niveau van
dit fragment gelden en er mogen geen algemene conclusies aan worden verbonden
met betrekking tot de expressieve waarden van de klinker /ee/, net zo min als dat
mocht bij de klinker /o/. Ook hier kunnen we zeggen dat deze expressieve waarden
zijn geïnduceerd door de poëetische ordening van het taalmateriaal, en op de
letterlijke betekenis van de woorden steen en been in de primaire code berusten.
Van een akoestisch icoon dat de expressieve waarde van de twee klinkers tot stand
brengt, is dus geen sprake. Het verschil met Gezelles Gierzwaluwen is duidelijk:
dáár maakt de klankexpressiviteit gebruik van een natuurlijke verwantschap; bij
Bilderdijk is zij volledig geïnduceerd. Men erkent dit verschil als men bij Gezelle van
+
klankpoëzie spreekt en dit bij Bilderdijk niet doet. Ook dan echter dient men te
beseffen dat Gierzwaluwen niet als klankpoëzie in de zin van ‘poésie pure’ mag + klankpoëzie
gelden, want daarin is van betekenis geen sprake meer en gaat het louter om
+
een spel met klanken. Poésie pure, waarvan Jan Hanlo met Oote een beroemd
+
voorbeeld heeft geleverd, valt buiten het bestek van dit boek.
poésie pure
KAZEMIER, 214
Het voorbeeld van Bilderdijk maakt duidelijk dat wat wij geïnduceerde
klankexpressiviteit hebben genoemd, tot stand komt als gevolg van de ordening VESTDIJK 2, 112
van het woordmateriaal in patronen die met behulp van Jakobson kunnen worden RODENKO, 154
beschreven. Ze is dus het gevolg van geperiodiseerde herhaling. Als we nu het
terrein van de klankexpressiviteit verlaten en ons concentreren op klankfiguren die
uitsluitend als herhalingsfiguren kunnen worden begrepen, dan komen we als eerste
+
het rijm tegen. Over de oorsprong van het rijm is weinig met zekerheid te zeggen.
+
+
rijm
In Oosterse talen (Chinees en Semitisch) verschijnt het al heel vroeg, maar in
+
Europa pas in de achtste eeuw na Christus; sporen ervan in het werk van Ennius,
ERNST
die 170 jaar voor de geboorte van Christus stierf en door de Romeinen wel de
vader van hun literatuur werd genoemd, zijn waarschijnlijk toe te schrijven aan de
invloed van een Etruskisch dialect. Bij de grote Romeinse klassieken verdwijnt het
rijm naar de achtergrond en het voorbeeld van deze literatuur
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heeft sommige schrijvers uit de classicistische periode het rijm zelfs als een
‘barbaarse uitvinding’ doen veroordelen. Want inmiddels was het rijm in de literatuur
van de middeleeuwen en de renaissance volop in gebruik geraakt, waarbij de invloed
van de dichters van kerkelijke hymnen uit de latere middeleeuwen een rol heeft
gespeeld. Voor de classicist had het rijm iets primitiefs, iets middeleeuws of gotisch,
en al zijn er in dit opzicht sprekende verschillen tussen bijvoorbeeld de Franse en
de Engelse literatuur, pas in de romantiek werd het rijm zo gangbaar dat men het
als een wezenskenmerk van de poëzie ging beschouwen. Dat bleef het, totdat het
vrije vers zich als modernistische vernieuwing wist door te zetten. In de sfeer van
hoogromantiek en symbolisme bereikte de cultus van het rijm zijn hoogtepunt. In
+
een brief uit 1921 noemde Rainer Maria Rilke het rijm een ‘...zeer grote godin, de
+
godheid van diep verborgen coïncidenties..., die komt zoals het geluk, haar
RILKE, 70
MEYER
handen gevuld met een zeer bloemrijk voltooien.’
Men neemt aan dat het rijm zich heeft ontwikkeld in talen die hun woorden
verbuigen en vervoegen (de zogenaamde synthetische talen), zodat woorden heel
vaak op dezelfde manier eindigen. De uitdrukking ‘bid en werk’ bijvoorbeeld luidt in
+
het Latijn ora et labora. Wij vinden dat deze uitdrukking rijmt; de klassieke retorici
+
spraken echter van homoioteleuton. Het verschil is dat bij echt rijm de
homoioteleuton
klankverwantschap een gevolg is van woordkeus, terwijl ze bij homoioteleuton
(letterlijk betekent die term: gelijk eindigend) niet alleen het gevolg is van woordkeus,
maar ook van morfologische omstandigheden: de gebiedende wijs enkelvoud van
de Latijnse werkwoorden voor bidden en werken eindigt in beide gevallen op -a.
Verlengt men de uitdrukking met ‘bemin’, dan zou ze in het Latijn ora, labora et ama
luiden. Dat zou nog steeds homoioteleuton zijn, maar wij zouden vinden dat het
derde woord niet goed meer rijmt.
De geboorte van het rijm uit homoioteleuton maakt men als het ware mee in de
religieuze en rituele hymnen uit de eerste eeuwen van het christendom. De bekende
sequentie uit de Romeinse dodenliturgie, het Dies irae, dies illa, kan als voorbeeld
dienen. Hier volgen de eerste twee strofen, met de vertaling van J.W. Schulte
Nordholt:
Dies irae, dies illa
solvet saeclum in favilla,
teste David cum Sibylla.
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Quantus tremor est futurus
quando iudex est venturus,
cuncta stricte discussurus.
Dag des oordeels, dag des Heren.
Alles zal tot as verteren,
Naar Sibylle en David leren.
Dag van schrik, die aan zal breken
als de Rechter recht zal spreken
en het kwaad op aarde wreken.

De eerste strofe hiervan laat onmiskenbaar rijm zien. De klakverwantschap tussen
de drie woorden aan het eind van de regels is louter het gevolg van woordkeus.
Men zou zich kunnen indenken dat de dichter, een franciscaner monnik uit de
dertiende eeuw, na illa en favilla wat verlegen was om een derde rijmwoord en
daarom de Sibylla liet optreden, wat in deze christelijke context eigenlijk nogal
merkwaardig aandoet, want de Sibylle was een profetes uit de heidense klassieke
mythologie die men zich in het gezelschap van de oudtestamentische koning David
+
moeilijk kan voorstellen. Hoe het ook zij, of we hier nu mogen spreken van rijmdwang
of niet, van rijm is onmiskenbaar sprake. Dit in tegenstelling tot de tweede strofe, + rijmdwang
waar de klankverwantschap het gevolg is van het feit dat in het Latijn het
toekomend deelwoord steeds op dezelfde uitgang eindigt. Strikt genomen is hier
dus sprake van homoioteleuton. De moderne lezer zal dat overigens nauwelijks
opmerken; in beide strofen zal hij tweelettergrepige rijmen waarnemen, zoals hij die
ook in de vertaling tegenkomt.
De uitdrukking ora et labora is een goed voorbeeld om te laten zien dat ook
homoioteleuton aanleiding kan zijn tot zeer kunstige effecten, niet minder dan wij
van ons eigen rijm zijn gewend. Het woord ora is vervat in het woord labora en we
+
zouden hier, met een term die historisch dus onjuist is, van groeirijm kunnen spreken
Het tegengestelde, slinkrijm, vinden we in de volgende Latijnse versregel van de +groeirijm
DRS. P., 51
jezuïet Athanasius Kircher (1602-1680):
slinkrijm
+

Tibi vero gratias ago quo clamore? Amore more ore re.

+

waarvan een vertaling zou luiden: ‘Hoe kan ik waarachtig mijn dankbaarheid jegens
U uitspreken? Door liefde, levenswandel, woorden, daden.’ Slinkrijm werd door de
rederijkers vaak in het
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zogenaamde echodicht gebruikt, waarvan Vondels Gesprek op het graf van wijlen
den Heere Johan van Oldenbarnevelt een beroemd voorbeeld is:
Wat zal men Barnevelt, die 't juk zocht af te keren?
Eren.
Wat wordt de Dwingeland, die 't Recht te machtig was?
As.

Iets moeilijker is het slinkrijm te herkennen in dit gedichtje van Drs. P. (H.H. Polzer),
die als een eigentijdse rederijker mag gelden, althans in verstechnisch opzicht:
Het publiek stond aandachtig te kijken
Het gebouw stond te branden als stro
Men rookte een shagje of mooie sigaar
Men dronk eens een pils of Cointreau
Degenen die aankwamen hoorden:
‘Het is een politiebureau’
Ze wierpen een blik op de vlammenzee
En zeiden gerustgesteld: ‘O’

Het slinkrijm is uiteraard een bijzonderheid, maar het gedichtje vertoont niettemin
een van de standaardfuncties van het rijm in de syllabotonische poëzie. Het markeert
+
het einde van de versregel. In stichische poëzie, waarin de versregels alle van
+
+
stichische verzen
dezelfde soort zijn en niet in strofen zijn ondergebracht, is er meestal sprake
+
van gepaard rijm, volgens het schema a a b b c c enzovoort. Het begin van
gepaard rijm
Gorters Mei illustreert dit:
Een nieuwe lente en een nieuw geluid:
Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit,
Dat ik vaak hoorde voor een zomernacht
In een oud stadje, langs de watergracht ...

Heel in het algemeen kan worden gesteld, dat het gepaarde eindrijm in de grote
epische en dramatische poëzie uit onze traditie de standaard is. Het verdeelt de
+
vaak lange teksten in herkenbare versregels, waarbij het principe van de isochronie
+
bovendien garandeert dat de rijmwoorden op voorspelbare momenten vallen,
isochronie
zodat de versregels ook ‘hoorbaar’ zijn. In Het uur U heeft Nijhoff gepaard rijm
toegepast in een gedicht dat niet syllabotonisch is, al

W. Bronzwaer, Lessen in lyriek

117
wekt het die illusie wel. Het aantal lettergrepen noch het aantal heffingen per regel
is vastgesteld. Daardoor gaat van de tekst de sterke suggestie uit dat hij eigenlijk
in ‘gewone’, niet-poëtische taal is geschreven en moet worden onderverdeeld in
syntactische eenheden in plaats van in versregels. Daartegenin werkt dan het
gepaarde rijm, dat wél een onderverdeling in versregels suggereert:
Het was zomerdag.
De doodstille straat lag
te blakeren in de zon.
Een man kwam de hoek om.
Er speelde in de verte op de stoep
een groep kinderen, maar die groep
betekende niet veel,
maakte, integendeel,
dat de straat nog verlatener scheen.
De zon had het rijk alleen.

Het zal duidelijk zijn dat dit gedicht zijn merkwaardige effect dankt aan het feit dat
Nijhoff hier juist van een verwachtingspatroon afwijkt: het gepaarde rijm in een
langere, epische tekst wekt bij de lezer de verwachting dat deze syllabotonisch zal
zijn georganiseerd en daardoor tot een bepaalde traditie behoort. Dat is ook zo,
maar de afwijking laat het gedicht tegelijk afstand nemen van die traditie.
De twee regels die telkens met rijmwoorden worden afgesloten, zullen dikwijls
worden aangevoeld als horen ze op een bijzondere manier bij elkaar, terwijl de twee
volgende, met hún rijmwoorden, óók bij elkaar horen maar tegelijk als afgezet tegen
of losgemaakt van de eerste twee zullen worden gehoord. Met andere woorden,
het patroon aabbccdd enzovoort zal oplossen in het patroon aa bb cc dd enzovoort.
Deze tendens is duidelijk waarneembaar in dit fragment uit Vondels Gijsbrecht van
Aemstel:
De vijand, zonder dat wij uitkomst durfden hopen,
Is zonder slag of stoot van zelf het veld verlopen.
Mijn broeder jaagt hem na. Zij nemen vast de wijk
En vluchten haastig langs den Harelemmerdijk.

De neiging om hier niet aabb maar aa bb te lezen, wordt versterkt door het feit dat
de versregels hier in hoge mate samenvallen met syntactische groepen of zelfs
zinnen; de tweede en de vierde regel
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eindigen op een zinseinde en daardoor ontstaat een equivalentie tussen de posities
waarop de woorden verlopen en -dijk zijn ingevuld. Deze woorden rijmen juist niet
en dat heeft tot gevolg dat we, naast de equivalentie van de rijmende woorden, een
tweede equivalentie waarnemen, die de tekst op een andere wijze onderverdeelt:
De vijand, zonder dat wij uitkomst durfden hopen,
Is zonder slag of stoot van zelf het veld verlopen.
Mijn broeder jaagt hem na. Zij nemen vast de wijk
En vluchten haastig langs den Harelemmerdijk.
+

Het resultaat is, dat we dit fragment niet als stichische maar als strofische poëzie
+
lezen. Het middeleeuwse Lied van Heer Halewyn maakt duidelijk gebruik van
strofenbouw
deze dubbelzinnigheid. In zijn grote drama's en leerdichten wist Vondel overigens KAZEMIER, 145
+
het stichische karakter te behoeden door op grote schaal enjambementen toe te
passen. We komen daar later op terug; hier is het voldoende te begrijpen dat het + enjambement
enjambement een techniek is om te vermijden dat het eind van een versregel
samenvalt met het eind van een syntactische eenheid. Het begin van Gorters Mei
maakt ook van enjambement gebruik, met hetzelfde doel. Daar voorkomt het
enjambement na gefluit dat we de regels 1 en 2 als een nauw aaneengesloten strofe
lezen, want ondanks het rijm is regel 1 syntactisch geïsoleerd terwijl de regels 2 en
3 syntactisch aaneensluiten. Er ontstaat dus geen tweeregelige strofe, zoals in het
voorbeeld van Vondel. Kijken we nogmaals naar het Vondel-fragment, dan zien we
overigens dat er na wijk wél een enjambement volgt, dat de regels 3 en 4 samenbindt.
Deze wáren echter al een strofe. De conclusie kan luiden dat enjambementen tussen
regels die niet rijmen het stichische karakter beschermen, terwijl enjambementen
tussen regels die rijmen ons verleiden om gepaard rijmende stichische poëzie in
strofen van twee regels te lezen. Heel dikwijls blijkt het verborgen strofische karakter
in zulke poëzie uit de typografie. Een voorbeeld is Vondels Ecce Homo:
Wien brengt de grijze rechter daar
Ten rechthuize uit in 't openbaar
Door zijnen hofsoldaat ten toon?
Gekroond met ene doornenkroon;
De koorde om d'armen stijf en straf;
Een riet, quansuis de gouden staf ...
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Hier ziet men als het ware hoe de tweeregelige strofe zich ontwikkelt uit de stichische
versvorm met gepaard rijm. In P.N. van Eycks bekende De tuinman en de dood is
sprake van echte tweeregelige strofen, die door een witregel van elkaar zijn
+
gescheiden; zulk een strofe heet dan een distichon:
+

Van morgen ijlt mijn tuinman, wit van schrik,
Mijn woning in: ‘Heer, Heer, één ogenblik!

distichon

MUSSCHE,
KAZEMIER,

166
153

Ginds, in de rooshof, snoeide ik loot na loot,
Toen keek ik achter mij. Daar stond de Dood.
Ik schrok, en haastte mij langs de andre kant,
Maar zag nog juist de dreiging van zijn hand.

Al hebben we hier met de eenvoudigste strofe te maken die we kennen, toch kunnen
we nu al de tweede standaardfunctie van het rijm benoemen: naast een
regel-bouwende heeft het eindrijm ook een strofe-bouwende functie. Een strofe is
+
een minstens twee versregels bevattende prosodische eenheid met een vaste,
+
voorgeschreven vorm die het taalmateriaal tot grotere structuren ordent dan de
strofenbouw
versregel, maar waarbinnen versregels wel onderscheiden blijven. De strofe lost
de versregel dus niet op, maar rangschikt de versregels in grotere structuren die
zelf geperiodiseerd worden herhaald.
De vele soorten strofen die de poëzie kent hebben allemaal hun eigen
geschiedenis. Om een voorbeeld te noemen: in de Italliaanse renaissance maakten
Dante, Petrarca en Boccaccio frequent gebruik van een strofe die als terzine bekend
staat en drie regels bevat welke volgens het schema aba rijmen. Daar kwam nog
bij dat de strofen elkaar niet eenvoudig opvolgden, maar dat het rijmwoord waarop
de regels 1 en 3 van elke strofe eindigden, ook moest rijmen op het woord waarop
de tweede regel van de voorafgaande strofe eindigde. Met dit schakelverband wist
Dante het monumentale bouwwerk van zijn Goddelijke Komedie aaneen te smeden.
Er is hier dus sprake van nóg een ordeningsprincipe, dat zelf de strofen weer tot
een grotere structuur verbindt, het zogenaamde terza rima. Na Dante is het terza
+
rima in onbruik geraakt - wie kon met hem concurreren? Sommige dichters hebben
+
het geprobeerd, in Engeland Shelley en bij ons E.J. Potgieter (1808-1875) in
terza rima
DRS
. P., 35
Florence, Frederik van Eeden in Het lied van schijn en wezen (1895) en Henriëtte
KAZEMIER
, 154
Roland Holst-van der Schalk (1869-1952) in haar eerste bundel Sonnetten en
Verzen in terzinen geschreven:
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De geuren van de zomer zijn herboren,
zij brengen tijding voor wie tijding wacht,
bewegingen der ziel, binnenste koren;
mij hebben zij heugnis alléén gebracht;
het hart trilt bij de stem dier blijde boden,
maar vindt geen spraak en blijft binnenst-omnacht.

Hier treffen we dus per strofe het rijmschema aba aan, maar kunnen we tegelijk
spreken van een rijmschema voor het hele gedicht: aba bcb, en dat kan uiteraard
worden verlengd met cdc ded efe enzovoort.
Naast het terza rima kunnen ook het sonnet (in diverse varianten), het Perzische
kwatrijn en de villanelle worden genoemd als vormen die een voorgeschreven
rijmschema hebben, niet alleen voor de strofe, maar voor de hele tekst; strofe en
gedicht vallen dan in zekere zin samen. Doorgaans is de strofe echter een
+
prosodische (maar de versregel te boven gaande) eenheid die zelf geperiodiseerd
+
wordt herhaald in een gedicht. Ze kan homometrisch zijn, wat wil zeggen dat al
homometrie
+
haar regels op hetzelfde versschema zijn gebouwd, of heterometrisch; dan bevat
ze regels die op verschillende schemata zijn gebaseerd. Het aantal mogelijkheden + heterometrie
is praktisch onbeperkt. Bepaalde strofen hebben een naam gekregen en hebben
+
zich in de geschiedenis van de poëzie betrekkelijk onveranderd weten te handhaven.
+
De zogenaamde stanza, ook wel ottava rima genoemd, door Tasso en Byron
ottava rima
VESTDIJK 2, 144
gebruikt, met het rijmschema abababcc, een moeilijke vorm waarin het einde
van de strofe door twee regels is gemarkeerd die gepaard rijmen, is een voorbeeld:
Wie kent U niet, droeve of dart'le stoet
Van dromen! die, bij't ruisen veler snaren
U opheft uit der tonen donk're vloed,
Ons schalk omzweeft, ons somber blijft omwaren,
Van louter lust het harte zet in gloed,
Of killen schrik doet door 't gebeente varen;
Wie zweefde, als gold noch plaatse meer noch tijd,
Op Uwe wiek niet eenklaps wijd en zijd?
+

Het voorkomen van zo'n afsluitende tweeregelige ministrofe (technisch is hier
sprake van een distichon) binnen een groter strofisch geheel kan vermoedelijk
als een ‘herinnering’ aan de stichi-
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sche versvorming worden beschouwd. Het is duidelijk dat in het zojuist geciteerde
voorbeeld uit Potgieters Jacoba (1860) zo'n distichon de strofe als het ware sluit en
daardoor ook weer hoorbaar maakt. Hetzelfde geldt voor het distichon dat een der
varianten van het sonnet, naar zijn beroemdste beoefenaar het Shakespeare-sonnet
genoemd, afsluit en voltooit. Als voorbeeld het achttiende sonnet van Shakespeare
in de vertaling van Burgersdijk:
Zal ik een zomerdag gelijk u noemen?
O, die is niet zo lieflijk en zo zacht;
Vaak schudt een ruwe vlaag de tere bloemen,
En al te ras verzwindt des zomers pracht.
Te vurig gloeit niet zelden 's hemels oog,
Nog vaker kwijnt verdoofd zijn gouden vuur;
En 't schoon betreurt vaak schoonheid, die vervloog
Door toeval of de wiss'ling der natuur;
Doch nimmer zal uw eeuw'ge zomer kwijnen,
En door geen wiss'ling wordt uw schoon gedeerd;
U daagt geen Dood om voor hem te verschijnen,
Daar u de tijd om eeuw'ge zangen eert.
Zo lang nog mensen aad'men, 't oog nog ziet,
Zo lang leeft gij, vereeuwigd door mijn lied.

Het gepaard rijm van het afsluitende distichon contrasteert met het gekruist rijm van
+
de eerste drie strofen, die elk het rijmschema a b a b vertonen. Merk op, dat de
klankbezetting van a en b hier na vier regels telkens wisselt; was dat niet zo, dan + gekruist rijm
was er vóór het distichon sprake van een twaalfregelige strofe met het rijmschema
a b a b a b a b a b a b. Dit voorbeeld illustreert dat het rijm in de syllabotonische
poëzie niet alleen de versregels markeert, maar ook de strofenbouw. Het volgende
sonnet, Klaagliederen 2:2, van Jan Kuijper (1947), moet op grond van het rijmschema
worden beschouwd als opgebouwd uit twee strofen, een achtregelige met het
rijmschema abbabaab (waarin men desgewenst twee vierregelige strofen kan
onderscheiden met het rijmschema x y y x, hetgeen als omarmend rijm bekend
+
staat) en een zesregelige met het rijmschema ababab, waarin op grond van het
+
rijm een onderverdeling kan worden aangebracht volgens het schema x y x y x
omarmend rijm
y, waarbij men van gesloten terza rima zou kunnen spreken:
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Hij heeft gemaakt dat zij de aarde raken
en bezigt tot dat doel de zwaartekracht.
Zou hij ze laten zweven - hoe onzacht
zou het ze zijn onder dit witte laken,
laat staan in een hun onbekende nacht
aan zes kanten contact met haar te maken.
Het onderscheid met zichzelf te verzaken wie had ze maar op het idee gebracht?
Met eigen ogen zou ik willen zien
hoe een tweetal artsen mij het hart doorstak
(de een is getuige van de ander: misschien
gelooft die in de dood, het is zijn vak)
wanneer die ogen braken. Ik verdien
schijndood te zweven langs mijn aarden dak.

De tot nu toe behandelde voorbeelden demonstreren de prosodische functie van
het rijm: het structureert het taalmateriaal tot samenhangende delen, namelijk
versregels of strofen. De materialiteit van het rijm hoeft niet tot zulke ingewikkelde
+
analyses aanleiding te geven. Bij elk rijmpaar valt een rijmstam te onderscheiden,
die vocalisch is, dat wil zeggen een klinker of tweeklank bevat. Deze draagt het + rijmstam
woordaccent: bevat/gevat. De stam kan door een of meer medeklinkers vooraf
worden gegaan: zo/stro. De stam kan ook worden gevolgd door een of meer
medeklinkers: hoort/voort; deze dienen dan wel identiek te zijn. In de genoemde
gevallen bevindt de rijmstam zich in de laatste lettergreep van een woord en als het
+
om eindrijm gaat, dus ook in de laatste lettergreep van een versregel. Wij spreken
+
+
mannelijk rijm
dan van staand of mannelijk rijm. Bij slepend of vrouwelijk rijm bevinden zich
+
na de stam een of meer onbeklemtoonde lettergrepen: winden/vinden of
vrouwelijk rijm
+
stamelen/verzamelen; in het laatste geval spreekt men ook wel van glijdend rijm.
+
Een bijzonderheid bij vrouwelijke rijmen is, dat de stam en de onbeklemtoonde
glijdend rijm
lettergrepen die erop volgen, niet tot hetzelfde woord hoeven te behoren:
‘dromedaris’ rijmt op ‘als het waar is’.
+
+
Al deze gevallen behoren tot wat men volrijm noemt. Daar staan het rijk rijm of
+
rime riche (waarbij ook de aan de stam voorafgaande klanken identiek zijn:
volrijm
+
+
rijk rijm
hinderen/verhinderen of eenvoudige woordherhaling) en het halfrijm tegenover.
+
MIDDAG, 41
De eerste vorm van halfrijm is het medeklinkerrijm, waarbij slechts de
+
halfrijm
+
slotmedeklinkers rijmen en dus van een rijmstam geen sprake meer is, zoals in +
medeklinkerrijm
doel/viel. Het andere geval is de assonantie, waarbij na de iden+
assonantie

W. Bronzwaer, Lessen in lyriek

123
tieke klinker in de stam ongelijke medeklinkers volgen (lief/diep). De assonantie
verdient onze afzonderlijke aandacht.
Nijhoffs Awater is opgebouwd uit afdelingen die telkens op één klinker assoneren.
Het is het beroemdste voorbeeld waarin de assonantie als eindrijm optreedt. Ook
in Herman van den Berghs tweede bundel De Spiegel (1925) treft men de assonantie
als prosodisch geledingsprincipe aan. Als voorbeeld twee strofen uit het gedicht
‘Faustus’:
Rust en begeerte, vechtende chimaeren,
dampt hij het lichaam uit; hij loopt, en bidt
om tijd voor rust, om vlees voor zijn begeerten.
Want wankel sterlicht neemt zijn dagen in.
Hij is niet schoon. Hij zweet. Hij hinkt en hijgt.
Rauw als een egel steekt zijn baard. Hij heeft
onder zijn brauwen de bevlerkte vrees
van ogen ziende in sidderend ravijn.

In dit fragment zien we ook voorbeelden van assonantie die geen prosodische functie
hebben: begeerte, chimaeren, vlees, zweet, egel, steekt, heeft en vrees assoneren
allemaal op de klinker /ee/. Als men bedenkt dat chimaeren nachtmerries zijn, dan
blijken al deze woorden tot een duidelijk samenhangend betekenisparadigma te
+
behoren en is hier dus sprake van geïnduceerde klankexpressie. Karel van de
Woestijne (1878-1929), die het bekendste voorbeeld van assonantie in onze taal + klankexpressiviteit
op zijn naam heeft:
Het huis mijns vaders, waar de dagen trager waren ...
(Het vaderhuis, 1903)

assoneert in Ik ben de hazel-noot met de klinkers /aa/ en /ee/ op een wijze die
duidelijk laat zien dat de geïnduceerde expressiviteit die de klinker /ee/ bij Herman
van den Bergh heeft, geenszins naar een andere context kan worden overgedragen:
Ik ben de hazel-noot. - Een bleke, weke made
bewoont mijn kamer, en die blind is, en die knaagt.
Ik ben die van mijn zaad een duisternis verzade.
En 'k word een leegt', die klaagt noch vraagt.
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+

Hiermee zijn de belangrijkste varianten van het eindrijm genoemd. Het eerder ter
+
sprake gebrachte slinkrijm behoort eerder tot het repertoire van de
slinkrijm
rederijkerspoëzie of tot het arsenaal van kunstgrepen dat men in ‘light verse’
tegen kan komen. Dat arsenaal is rijk gevuld met allerlei trucs die men voornamelijk
+
om humoristische redenen aanwendt, zoals ‘schüttelreim’ of ruilrijm, een vorm van
dubbelrijm waarin de rijmende woorden bij de herhaling hun beginmedeklinkers +ruilrijm
DRS. P., 63
uitwisselen:
dubbelrijm
KAZEMIER, 109

En zij beleefden dolle weken
Onder hun nieuwe wollen deken.
(C. Buddingh')
+

+

Naast eindrijm kennen we ook voorrijm, waarbij de rijmende woorden zich aan het
begin van de regel bevinden en binnenrijm, waarbij de rijmende woorden binnen + voorrijm
+
+
binnenrijm
één versregel staan, vaak aan het eind van de beide regelhelften zodat we van
+
cesuurrijm kunnen spreken. Vondels beroemde Kinder-lijck maakt hiervan een
cesuurrijm
treffend gebruik:
Constantijntje, 't zalig kijntje,
Cherubijntje, van omhoog
D'ijdelheden hier beneden
Uitlacht met een lodderoog

evenals Jacques Perks Iris (1881):
Ik ben geboren uit zonnegloren
En een zucht van de ziedende zee,
Die omhoog is gestegen op wieken van regen,
Gezwollen van wanhoop en wee ...

Niet altijd bevinden binnenrijmen zich op de cesuurpositie; ze kunnen ook op
+
willekeurige plaatsen binnen een regel optreden. Een bijzondere vorm ervan werd
door de rederijkers dobbelsteert genoemd: het binnenrijm gaat dan onmiddellijk + dobbelsteert
aan het eindrijm vooraf. Men treft het nog wel aan bij een dichter als Boutens, of
in het volgende versje uit Gezelles Tijdkrans (1893):
'k Zal mij van te dichten zwichten
zo 't mijn hart niet wel en gaat:
Wie kan rijpe bezen lezen
van een tak die droge staat?
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Binnenrijmen bevinden zich dus altijd binnen een versregel. Daarnaast kennen we
een vorm van rijm waarbij zich op equivalente posities in opeenvolgende versregels
rijmen voordoen die geen eindrijmen zijn. We spreken dan van middenrijm of
+
middelrijm. Het klassieke voorbeeld is geleverd door Jacob Revius (1586-1658) in
+
Hij droeg onze smarten:
middenrijm
+

't En zijn de Joden niet, Heer, die U kruisten,
Noch die verraderlijk U togen voor 't gericht,
Noch die versmadelijk U spogen in 't gezicht ...

+

FENS

2, 78

In Vondels Uitvaart van Orfeus treffen we een heel curieuze strofevorm aan, waarin
eindrijm, middenrijm en dobbelsteert eendrachtig samenwerken:
Terwijl hij speelde en zong,
Terwijl hij speelde en zong, ontsprong
Een bron van melk en honing,
Tierelier, tierelier,
Gevloeid van zijne tong.

Daarmee zijn we de grens genaderd van wat we denigrerend rederijkerspoëzie
noemen. Intussen moeten we niet vergeten dat de echte rederijkers dikwijls zeer
serieuze didactische en beschouwelijke poëzie schreven. Het volgende voorbeeld,
van Anna Bijns (1493-1575), is zeker meer dan een technisch hoogstandje waarin
+
zowel voorrijm (de beginwoorden van de regels rijmen volgens het schema abab)
+
+
voorrijm
als kettingrijm voorkomt, wat betekent dat elk eindrijm wordt herhaald aan het
+
begin van de volgende regel. Bovendien vormt dit gedicht een retrograde: men
kettingrijm
+
kan het, onder handhaving van de regelindeling, van achteren naar voren lezen
+
zonder dat de betekenis verandert:
retrograde
DRS. P.,

Betamelijk vrees ik U, schepper almachtig,
Waarachtig eeuwig Woord geboren lichamelijk,
Blamelijk gegeeseld, gekroond onzachtig,
Gedachtig wees ons, Verlosser, namelijk.

Het rijm is voor veel poëzielezers het kenmerk van poëzie bij uitstek. Historisch
gezien is dat onjuist, zoals we al hebben gezien. Jacob Geel noemde het in 1835
een onbeschaafde barbaarsheid, waarmee hij John Milton min of meer citeerde,
die het the invention of
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a barbarous age had genoemd. De classicistische afkeer van het rijm stoelt op het
gevoel dat er aan het rijm resten kleven van primitiviteit, middeleeuwsheid en
‘gotendom’; ten diepste kan men vermoeden dat het rijm iets magisch werd
toegedacht. We hebben Rilke al geciteerd, die het een Godin noemde. Dikwijls wordt
het rijm voorgesteld als afkomstig uit een magische, hogere of zelfs religieuze wereld,
of uit het onbewuste, zoals in P.C. Boutens' Het geheim:
+

Te verraden niet te raden,
Tussen ons zelfs een gemeen geheim
(Als de manna-stralende genade
Van het in de slaap gevonden rijm)
+

+

SÖTEMANN,

203

waarin de mysterieuze aantrekking van de liefde met het rijm wordt vergeleken.
De bezwaren die vooral in de eeuw der verlichting tegen het rijm zijn ingebracht + MEYER
+
hebben in alle traditionele poëtica's hun sporen nagelaten. Men voelt zich steeds
+
geroepen tegen de rijmdwang te waarschuwen. Om aan de eisen van het rijm
rijmdwang
te voldoen moeten dichters vaak hun toevlucht nemen tot allerlei kunstmiddelen.
Gorters Mei laat ze allemaal zien. Om op cataract te kunnen rijmen maakt hij van
vlakte vlakt'; beraden wordt gecontraheerd tot beraân en rijmt dan op karavaan; in
adem wordt de klemtoon verlegd zodat het rijmt op stem; het verschiet wordt het
verschie om te kunnen rijmen op die; glijdend en mannelijk rijm worden verward
zoals in vleugelen dat rijmt op als een hen; niet bestaande werkwoordsvormen
+
worden bedacht, als wonk er (voor wenkte er) dat rijmt op donker; neologismen
+
worden gebruikt, als vissezo voor ‘de hoeveelheid gevangen vis in het net’, dat
neologisme
+
rijmt op zo. Het zou niet moeilijk zijn, honderden andere voorbeelden op te diepen
+
van dergelijke dichterlijke vrijheden. De enige motivatie is in zulke gevallen het
dichterlijke vrijheid
rijm en in semiotische termen hebben we al eerder gezegd dat afwijkingen van
de primaire code een sterkere motivatie behoeven om artistiek overtuigend te zijn
dan die welke uitsluitend aan de secundaire code worden ontleend.
+
Simon Vestdijk heeft er overigens op gewezen dat de rijmdwang ook vruchtbaar
+
kan zijn. Hij kan leiden tot rijmvondsten. Strict genomen bedoelt hij dat het de
VESTDIJK 2, 78
verplichting tot rijmen is, een verplichting die de dichter tenslotte in volle vrijheid
aanvaardt, die tot onverwachte, als men wil door ‘de Godin van het rijm’ geschonken
vondsten kan leiden die een hoog betekenis-
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potentieel hebben. Het voorbeeld dat hij geeft is een gedicht van Rilke, Eine Sibylle,
waarvan de eerste strofe als volgt kan worden vertaald:
Eens, lang geleden, noemde men haar oud.
Maar zij was blijvend, kwam dezelfde straat
Door, elke dag. Men mat met andere maat
En telde haar in eeuwen, als een woud.

De rijmwoorden oud en woud kunnen op het eerste gezicht het bezwaar oproepen
dat zij te ‘gemakkelijk’ zijn en te conventioneel. Dat bezwaar is het tweede dat men
+
tegen het rijm heeft ingebracht: woorden die te vaak als rijmpaar zijn gebruikt, of
+
rijmwoorden die al veel betekenis gemeen hebben (hart en smart is zo'n paar)
MUSSCHE, 103
WILMINK, 189
zouden het betekenispotentieel van de poëtische taal niet verhogen, zouden
geen surplus aan betekenis tot stand brengen. Het is ontegenzeggelijk waar dat DRS. P., 73
de betekenis van oud eigenlijk al in het woord woud is geïmpliceerd; in dat opzicht
voegt het rijm geen extra betekenis toe aan de tekst. Vestdijk vraagt echter aandacht
voor de ‘plastische’ kracht van het aldus opgeroepen beeld van ‘de oude toverkol’.
Hij geeft toe dat het rijm de dichter ‘in de schoot geworpen’ is, maar vraagt aandacht
voor de creatieve manier waarop het rijm, hoe conventioneel ook, hier wordt gebruikt
om het beeld van de oude vrouw te verlevendigen. Het voorbeeld leert ons dat wij
een rijm nooit op zichzelf mogen beoordelen, maar altijd de context waarin het
voorkomt bij ons oordeel dienen te betrekken. Dat geldt ook voor de catalogus van
dichterlijke vrijheden uit Gorters Mei die zojuist is opgesomd. Bekijkt men daar elk
geval afzonderlijk, dan kunnen wellicht andere motivaties worden gevonden dan de
rijmdwang. In het voorbeeld van Rilke wordt het rijm duidelijk gemotiveerd door de
beeldspraak van het gedicht.
+
Vestdijk heeft een theorie van rijmverdoezeling ontwikkeld die als een sterk
+
persoonlijk gekleurde versie mag gelden van de bezwaren die van oudsher en
rijmverdoezeling
VESTDIJK 2, 90
in het bijzonder tijdens de verlichting tegen het rijm te berde zijn gebracht. Hij
onderscheidt twee strategieën waarmee al te opdringerige rijmen kunnen worden
+
verdoezeld of verhuld: het enjambement en de accentverplaatsing. Op het eerste
+
+
enjambement
komen we in het tweede deel van dit hoofdstuk terug; we volstaan nu met een
+
voorbeeld, uit Gorters Mei:
accentverplaatsing
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't Was na den middag. Van het woud ging uit
Een zachte adem dampend zongoud, luid
zongen de nachtvogels en vlogen onder
de boomkruinen; zij zag het van een vonder
hoe ze heenwiekten over 't beekkristal ...

In deze passage komt niet één geval voor waar het syntactisch zinseinde samenvalt
met het einde van het metrisch schema, de jambische pentameter. Dat wil zeggen
dat al deze regels enjamberen. Op grond van syntactische analyse kan men wel
zeggen dat de enjambementen na regel 1 en 4 zwakker zijn dan die na 2 en 3; luid
hoort syntactisch bij zongen de nachtvogels en onder bij de boomkruinen, terwijl
ging uit een groep vormt met het woud en van een vonder met zag. Bij de voordracht
+
zal dus na regel 1 en regel 4 een niet sterk gemarkeerde pauze vallen, terwijl na
regel 2 en 3 beslist geen pauze is toegestaan. Het gevolg is dat de rijmwoorden + pauze
luid en onder als het ware in één adem met de beginwoorden van de erop
volgende regels worden gelezen en daardoor minder aandacht vragen, waardoor
ook het feit dat zij rijmwoorden zijn minder ‘hoorbaar’ wordt.
De accentverschuiving als middel tot rijmverdoezeling komt, evenals het
enjambement, zeer vaak voor in Vestdijks eigen poëzie. Wij herinneren aan de
eerste strofe van De phantast, aangehaald op p. 73, waar in beestachtig het
rijmdragende accent op de stam acht-valt, terwijl het natuurlijke accent op beest+
thuishoort. Accentverschuiving in Vestdijks zin kan dus worden begrepen als het
+
loskoppelen van rijmstamaccent (secundaire code) en natuurlijk woordaccent
rijmstam
(primaire code).
+
In een polemiek met Vestdijk heeft Hendrik de Vries nog een tweetal andere
strategieën genoemd die ter rijmverdoezeling kunnen dienen: het onregelmatige + DE VRIES 1, 301
rijmschema, waarin rijmen niet op de prosodisch voorspelbare plaatsen vallen
+
en dikwijls ver van elkaar zijn verwijderd, èn het binnenrijm, dat het eindrijm soms
kan overstemmen. In ‘Eerste regel’ van Ed Leeflang, uit de bundel Bewoond als + binnenrijm
ik ben (1981), kunnen we de verdoezeling door binnenrijm en door eindrijm op
prosodisch ‘verkeerde’ plaatsen constateren:
De ander is de ander is de steen,
die in de zwarte gracht verdween,
waarvan het oppervlak in kringen
verder verder sprak naar steeds
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meer onberoerdheid heen. Ik zit
te drinken op het dak, kijk uit
over de stad en weet dat ik
geworpen heb met ogen dicht. Nog
lang heb ik gewacht totdat het
water weer gewone rimpels had,
de trekken van een stadsgezicht,
boven zijn bodem waar een steen
kon zijn beland met oud, onschuldig
gruis, cement en zand.

Het in regel 5 voorkomende heen werkt als een eindrijm en kan ook geen middenrijm
worden genoemd omdat het alleen rijmt op andere eindrijmen, in de regels 1, 2 en
12. Echte middenrijmen treffen we aan in de regels 3, 4 en 6, terwijl dicht in regel
8 weer een verdoezeld rijm kan worden genoemd, net als heen.
We zullen hier van verdere illustratie afzien en alleen nog aandacht vragen voor
een heel merkwaardig effect waarover Vestdijk spreekt en dat we schijnrijm kunnen
+
noemen. Aan de hand van Nijhoffs Christofoor en Satyr, dat strofen kent met het
+
rijmschema ababcccd, merkt Vestdijk op dat de woorden op de positie d tóch
schijnrijm
heel sterk de suggestie wekken rijmwoorden te zijn:
O Christofoor, O Satyr,
Uw woede en vlucht zijn getemd;
Men vindt op land of op het water
Een klein geluk dat klemt,
Voor Christofoor ondoorwaadbaar,
Voor de Satyr ongenaakbaar,
Voor mij, ach, onaanraakbaar
Wegzingend door mijn lied.
+

De verklaring die Vestdijk geeft luidt: ... men hoeft een woord aan het eind van een
regel maar een maximale eindfunctie te verschaffen om de suggestie te wekken + VESTDIJK 2, 89
dat dit woord een rijmwoord is. In onze eigen termen: als in syllabotonische poëzie
eindrijm in de regeleinde-markerende èn in de strofe-bouwende functie optreedt,
+
dan ervaren we èlk regeleinde als rijmend. Ter toetsing leze men Aan een boom
in het Vondelpark van Vasalis, waarin het woord jeugd, dat nergens op rijmt, tòch + strofenbouw
als een rijmwoord wordt ervaren. Hier doet zich zelfs de merkwaardigheid voor
dat het schijnrijm buiten de strofische bouw van het gedicht valt. Omdat dit niet
‘mag’, wil
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de lezer dit rijm juist zijn volle rechtvaardiging geven: als eindrijm èn als
strofe-bouwend rijm. Misschien is er geen beter argument voor de magische krachten
die wel eens aan het rijm zijn toegeschreven, dan het schijnrijm.
+
Er kan overigens geen twijfel aan bestaan dat Jakobsons theorie van de poëtische
+
functie een betere verklaring inhoudt van wat Rilke de diep verborgen
poëtische functie
coïncidenties van het rijm noemde, en Boutens de genade van het rijm, dan met
een beroep op magie bereikbaar is. Rijm, evenals trouwens assonantie en alliteratie,
vertegenwoordigt altijd een geval waarin het principe van de equivalentie of similariteit
‘van de as der selectie is geprojecteerd op de as der combinatie’. Dat betekent dat
er tussen de klankverwante woorden die op posities voorkomen welke als in enigerlei
zin equivalent kunnen worden beschouwd, naast de natuurlijk gegeven
klankverwantschap een semantische relatie ontstaat. Met andere woorden, wanneer
wij poëzie lezen dan brengen wij op het vlak van de secundaire code tussen
klankverwante woorden op equivalente posities een semantische verwantschap
aan die in de primaire code niet hoeft te bestaan. Men kan Rilkes diepverborgen
coïncidenties dus verstaan als semantische relaties die in de secundaire code tot
stand worden gebracht of tot leven worden gewekt. Soms sluimeren die semantische
relaties al in de primaire code; dat is het geval bij de eerder besproken rijmwoorden
oud en woud, of bij de rijmwoorden roes en kroes in deze strofe van Geerten
Gossaert (1884-1958), uit De Coma Berenices:
Lang mij nog eens den vollen kroes
Van liefdes zoeten zwijmelwijn.
Mij hunkert naar den diepen roes
Van in U zelfvergeten zijn.

Tussen roes en kroes bestaat een semantische relatie in de primaire code: de
woorden zijn semantisch verwant en het rijm ligt evenzeer ‘voor de hand’ als dat
+
tussen oud en woud of hart en smart. Maar op andere plaatsen in deze tekst treden
+
verborgen coïncidenties aan het licht, worden semantische relaties tot stand
DE FEIJTER, 75
gebracht of geactiveerd waarvan wij ons niet bewust waren. Op posities die zowel
syntactisch als metrisch equivalent zijn, staan bijvoorbeeld zwijmelwijn en vergeten
zijn en deze equivalentie verrijkt de betekenis van het woord zwijmelen: dat heeft
hier meer met bewustzijnsverlies dan met sentimentaliteit te maken. Via een andere
positionele equivalentie is met zwijmelwijn het woord
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liefde verbonden, dat zelf weer positioned te verbinden is met in U. Zelf en U zijn
verbonden door hun heffingsequivalentie, die door de antimetrie op U extra wordt
+
benadrukt; daar zelf met vergeten is verbonden ontstaat de betekenis dat de geliefde
+
alleen kan worden bereikt als de minnaar van alle zelfbewustzijn afstand doet.
antimetrie
Deze betekenis blijft echter overschaduwd door het besef dat deze ideaaltoestand
van de liefde als absoluut altruïsme toch ook een sentimentele dronkemansdroom
moet heten.
+
De motivatie van de rijmen in het zojuist geanalyseerde fragment ligt dus niet in
+
het rijmschema zelf, maar in de semantische relaties die op het niveau van de
motivatie
secundaire code tot stand worden gebracht. De vormtaal is op zichzelf nooit
interessant, maar slechts in de mate waarin ze wordt gesemantiseerd. Waar de
primaire code die semantisering al aanreikt, zoals bij het rijm roes/kroes dat ook in
de primaire code semantische verwantschap bezit, kan men met enig voorbehoud
dus van minder waardevolle rijmen spreken dan bij gevallen waarin een rijm een
dieper verborgen similariteit activeert of een nieuwe aanbrengt. Dit doet Achterberg
bijvoorbeeld in zijn sonnet Dichtkunst, waar hij gevoelen laat rijmen op verkoelen
zodat het eerste woord de betekenis ‘warm’ krijgt (zie p. 66).
Het zojuist genoemde voorbehoud ligt in de onzekerheid die dikwijls bestaat over
de vraag of een rijmpaar betekenisverwantschap vertoont omdat deze in de primaire
code al is gegeven, of omdat die in de loop van het gebruik van de woorden is
ontstaan. Bij het gewraakte rijmpaar hart/smart is die vraag moeilijk te beantwoorden.
Is het zo dat deze woorden een betekeniselement van nature gemeen hebben, of
is het zo dat zij in de geschiedenis van de poëzie zó vaak hebben moeten rijmen
dat ze niet meer als een betekenisscheppend rijmpaar kunnen worden beschouwd?
De semantische relatie die zij tot stand brengen is dan immers al geautomatiseerd
en tot een teken geworden in de ‘taal’ van de poëtische overlevering, die zelf als
een code kan worden beschouwd. Eén enkel gebruik van een creatief rijm kan het
voorgoed onbruikbaar maken: niemand zal het in zijn hoofd halen ooit nog kijntje
op cherubijntje te laten rijmen.
Jakobsons theorie stelt ons in staat, rijmen te ‘waarderen’ naar hun creativiteit,
die dus is gerelateerd aan de mate van onverwachtheid van de semantische relaties
die zij tot stand brengen. De nederigste positie in onze waardering bekleden rijmen
zoals wij die in Gorters Mei hebben aangewezen, rijmen die de primaire code geweld
aandoen met geen andere motivatie dan die van de
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secundaire code of, huiselijk gezegd, omdat er nu eenmaal moet worden gerijmd.
Minder kritiek zullen rijmen ontmoeten die weliswaar gebruik maken van reeds in
de primaire code gegeven semantische relaties, zoals bij roes en kroes, maar deze
zinvol weten aan te wenden of te motiveren op grond van andere elementen in de
tekst, zoals bij oud en woud in het Rilke-voorbeeld. De hoogste waardering zal
uitgaan naar rijmen die wij in die zin creatief hebben genoemd dat zij onverwachte
of nieuwe semantische relaties tot stand brengen. Men dient bij dit alles niet te
vergeten dat dit standpunt een historische positie vertegenwoordigt en geen
eeuwigheidswaarde heeft. Er zijn tijden geweest waarin men de voorkeur gaf aan
clichématige rijmen en waarin de behoefte aan originaliteit minder sterk was dan in
onze poëtica.
+
Mutatis mutandis geldt wat hier over het rijm is gezegd, ook voor andere
klankfiguren als de assonantie en de alliteratie. In het Geerten Gossaert-voorbeeld +assonantie
alliteratie
kan de alliteratie die zwijmel verbindt met zelfvergeten en zoet als semantisch
gemotiveerd worden beschouwd, evenals de assonantie van roes, zoet en kroes. WESTERLINCK, 39
Het gaat hier om motivaties die al in de primaire code zijn gegeven en die wij dus
niet als bijzonder creatief zullen waarderen, maar in elk geval gaat het om motivaties
op semantische gronden en niet louter om klankverwantschap.
Tot besluit citeren wij twee strofen uit het gedicht Glück van Alfred Hegenscheidt
+
(1866-1964), waarin het stelselmatig gebruik van alliteratie of stafrijm een
+
Oudgermaanse sfeer moet suggereren:
stafrijm
O zo zingen, verzonken in zalige rust,
zacht gestreeld door een weelde uit een wereld van lust
geschapen in 't lied, aan mijn lippen ontweld,
't niet verstaan, toch vergaan in zijn smeltend geweld.
Laat me zwijgen, neerzijgen in zalige rust
laat me luistren naar 't fluistren, alle lust onbewust,
van een zang, door mijn zang in de verte gewekt,
in 't gedoom van een droom, door geen leed meer bevlekt.

In dit gedicht creëert het stafrijm op de medeklinker /z/ een semantische similariteit
tussen zingen en zwijgen, die de eigenlijke thematiek van het gedicht onthult als
variatie op het topos van de zwaan die zingt als zij sterft. De allitererende woorden
zijn onmiddellijk herkenbaar; het is alleen nodig te vermelden dat ook
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smeltend allitereert, volgens Hegenscheidts eigen opvatting. Dergelijke poëzie buit
alle klankfiguren die wij hebben besproken (eindrijm, binnenrijm, dobbelsteert,
alliteratie, assonantie) in hoge mate uit en beantwoordt daardoor zonder twijfel aan
+
een historisch bepaald schoonheidsideaal, dat van de ‘woordkunst’. Zij mag als
+
gevolg van deze dichtheid aan klankfiguratie als muzikale poëzie gelden, zeker
omdat zij ook nog een dactylisch ritme heeft. Dat zij ook voor lezers van nu een
ideaal vertegenwoordigt, is daarmee niet gezegd.

POELHEKKE

Syntagmatische figuren
Bij alle vormen van poëzie kan men spreken van een horizontale of syntagmatische
as (om Jakobsons term te gebruiken) waarop het taalmateriaal is geordend volgens
de syntactische regels van de primaire code; eenvoudiger gezegd: volgens de
grammaticale regels van de taal waarin de poëzie is geschreven. Meestal is de door
de grammatica vereiste orde waarin de woorden zich rangschikken eenvoudig te
herkennen; soms is zij dat niet of in mindere mate. Marsmans gedicht Amsterdam
illustreert het eerste, zijn Weimar het tweede:
De maan verft een gevaar over de gracht.
Ik schuifel elke nacht na middernacht ...
Dodenhuis
hoge vensters dromen hun vergaan ...

In het eerste voorbeeld is de syntactische functie van elk woord onmiddellijk duidelijk;
in het tweede voorbeeld dient de lezer zelf een beslissing te nemen over de
syntactische functie van het woord dodenhuis, dat hier als het ware buiten enig
syntagmatisch verband wordt gepresenteerd. Eén mogelijkheid om tot zo'n beslissing
te komen is dit woord te lezen als ‘Weimar is als een dodenhuis’; men behandelt
+
het dan als een Wortsatz en reconstrueert de syntagmatische structuur waarin het
+
thuishoort. Heel globaal gesproken treft men in moderne poëzie (uiteraard een
Wortsatz
vaag begrip) dikwijls dergelijke afwijkingen van het ideaal van de duidelijke,
correcte syntaxis aan; men heeft in dit verband wel van ‘syntactische reductie’
gesproken. De eerste ‘zin’ van Goed begrepen?, een gedicht van F. Harmsen van
Beek:
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Als je
weerkomt, indien je: ik stuit de wateren, de sluizen
stut, indien en domp ik de wind!

zou overigens eerder aanleiding kunnen zijn om van ‘syntactische woekering’ te
spreken; hier wordt de normale syntaxis niet zozeer gereduceerd als wel door elkaar
gegooid. Een genormaliseerde versie van deze tekst zou luiden: ‘Als je weerkomt,
stuit ik de wateren, stut ik de sluizen en domp ik de wind.’
Het is een logisch gevolg van Jakobsons wet dat elke poëtische tekst, hoe
onregelmatig, verbrokkeld, gereduceerd of overwoekerd zijn syntactische structuur
ook is, in het leesproces toch vraagt om een reconstructie van de syntagmatische
+
patronen die eraan ten grondslag liggen. Pas als de lezer daarover beslissingen
+
heeft genomen, kan hij de betekenis van de afwijkingen gaan interpreteren en
deviatie
waarderen. Om op de voorbeelden uit Marsman terug te grijpen: eerst dient de
lezer een beslissing te nemen over de vraag of elke nacht een tijdsbepaling dan
wel een lijdend voorwerp is, want zijn interpretatie zal van die beslissing afhankelijk
zijn. Nu is deze beslissing eenvoudig, terwijl de syntagmatische context van
dodenhuis al aanzienlijk minder eenduidig is vast te stellen.
Het syntagmatische niveau is dus bij poëtische teksten van even wezenlijk belang
als in elke vorm van taalgebruik. Bij syllabotonische poëzie komt de complicatie van
een tweede ordening van het taalmateriaal op een horizontale as van combinatie:
+
de metrische. Het metrische schema fungeert als een geledingsmechanisme: het
+
isoleert de regel als een structurele eenheid. Daarom doet zich de vraag voor
metrisch schema
naar de verhouding die tussen de structurele eenheid van de regel en die van
het syntagma, van de grammaticale eenheid bestaat. In principe kunnen beide
structuren samenvallen èn kunnen ze meer of minder drastisch van elkaar afwijken
of met elkaar in conflict zijn.
Het eerste geval wordt traditioneel als het normale ervaren, wat al blijkt uit het
feit dat wij er eigenlijk geen technische term voor hebben (de Engelsen spreken van
‘end-stopped lines’). De syntactische geleding van de tekst past hier precies op de
metrische: waar de regel ophoudt, houdt ook de zin, of minstens een zinsdeel op.
Vooral ten tijde van het classicisme werd dit als een dwingende eis gesteld. Het
beroemde voorschrift van Nicolas Boileau in zijn L'Art poétique uit 1674 luidde Et
+
le vers sur le vers n'osa plus enjamber, en daaraan hebben we de term
+
enjambement ontenjambement
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leend (soms ook ‘overloop’), die we voor het andere geval gebruiken. Bij een sterk
classicistische dichter als Jacob Cats ontbreken enjambementen bijna helemaal en
dat is mede verantwoordelijk voor de dreun die we in zijn poëzie al herhaaldelijk
+
hebben geconstateerd. Dit is het begin van zijn Morgen-Gezang:
+

De nacht die is voorbij; de zon begint te rijzen;
Ik zie hoe dat 't licht een nieuwe wereld baart,
Op op, mijn logge ziel, wil Uwen Schepper prijzen,
Die U op deze nacht en eertijds heeft bewaard.

dreun

De romantici en bij ons vooral de Tachtigers hebben tegen deze classicistische
starheid verzet aangetekend. De grootmeester van het enjambement mag Herman
Gorter worden genoemd. Van de eerste twintig regels van zijn Mei enjamberen er
tien. Het volgende fragment beantwoordt aan dit gemiddelde:
En menig moe man, die zijn avondmaal
Nam, luisterde, als naar een oud verhaal,
Glimlachend, en een hand die 't venster sloot,
Talmde een poze wijl de jongen floot.

De eerste regel loopt zonder enige pauze over in de tweede; het enjambement is
hier bijzonder krachtig. Minder sterk is het bij de overgang van regel 2 naar regel
3; weliswaar is er een duidelijke pauze na verhaal, maar glimlachend sluit toch aan
bij luisterde en er is dus syntactische continuïteit. Bij de overgang van regel 3 naar
regel 4 valt het regeleinde samen met een duidelijk syntactisch geledingsmoment:
sloot en talmde behoren niet tot hetzelfde syntagma, wat onmiddellijk duidelijk wordt
als men zich realiseert dat hier in de tekst van twee zinnen sprake is die syntactisch
in elkaar zijn geschoven met behulp van een betrekkelijke-bijzinconstructie: een
hand ... sloot / een hand talmde. Het fragment eindigt met een onmiskenbare
‘end-stopped line’.
In dit voorbeeld is het ontbreken van een enjambement bij de overgang van regel
+
3 naar 4 duidelijk iconisch: de pauze die in de voordracht na sloot moet worden
+
aangebracht, is een beeld van de betekenis van het werkwoord talmen. Bij het
iconiciteit
reciteren van dit fragment dient die pauze hoorbaar te zijn, maar anderzijds vereist
+
het principe van de isochronie dat zij niet te lang wordt, want de tijd die verloopt
+
tussen de rijmwoorden sloot en floot moet in verhouding blijven tot die welke
isochronie
tussen alle rijmende regeleinden in
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het gedicht verstrijkt. De pauze dreigt de tijdsverhoudingen dus te ontwrichten. Men
kan aannemen dat een goede voordracht het gevaar afwendt dat de tijdsafstand
tussen sloot en floot als gevolg van de pauze te groot wordt en wel door sloot een
extra accent te geven en op wat hogere toon uit te spreken - de zogenaamde
+
zwevende toon die wij al eerder zijn tegengekomen. Deze zou dan het eerste
rijmwoord benadrukken en de perceptie van het tweede rijmwoord beschermen + zwevende toon
tegen de vertraging die door de pauze teweeg wordt gebracht. Eenvoudig gezegd:
ook als het te laat komt, horen we tóch dat floot rijmt op sloot, omdat sloot extra
aandacht heeft gekregen.
Het ontbreken van een enjambement is dus een opvallend element in de vormtaal
van het gedicht. Het wordt gesemantiseerd doordat wij het als een icoon ervaren.
Het omgekeerde komt vanzelfsprekend ook voor: het enjambement in de strofe uit
Nijhoffs Het souper die wij eerder hebben geciteerd (zie p. 73), kan als een icoon
+
van de betekenis van het woord vaart worden opgevat. Hier kan het enjambement
dus gemotiveerd worden genoemd, net zoals het ontbreken van het enjambement + motivatie
bij Gorter. De notie motivatie hebben wij al eerder ter sprake gebracht. Een
antimetrie is gemotiveerd als ze kan worden gerechtvaardigd of gelegitimeerd door
een effect op een ander niveau dan het metrische. De antimetrie op Nijhoffs vaart
ontleent haar legitimatie aan de verrijkte semantiek van het woord vaart. Hetzelfde
kan worden gezegd van het enjambement op die plaats. De situatie is daar zelfs
tamelijk ingewikkeld. De antimetrie speelt zich af op het metrische vlak en is
gelegitimeerd doordat zich op het syntactische vlak een verschijnsel voordoet dat
het effect van de antimetrie versterkt. De antimetrie werkt als syncope versnellend,
net als het enjambement: het maakt immers een pauze na de regel voorafgaand
aan vaart onmogelijk. Tussen het metrische en het syntactische effect ontstaat dus
een iconische relatie. Tenslotte wordt deze relatie weer geïconiseerd door haar
legitimering op het semantische vlak. Het geval blijkt een ideaal voorbeeld om te
illustreren dat waar de poëtische functie optimaal werkt, elk element in de vormtaal
+
gelegitimeerd is door zijn effect op het naast-hogere niveau van organisatie en
+
uiteindelijk altijd gevolgen heeft op het semantische niveau.
GREIMAS 1, 271
GREIMAS 2, 26
Wij hebben het enjambement hier gebruikt als een aanleiding om het begrip
motivatie of legitimering van vormtaalelementen te verduidelijken. De reden is dat
nu wij het syntactische niveau in onze beschouwingen hebben betrokken, wij beter
kunnen laten
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zien dat bij de motivatie alle niveaus van de tekst in het geding zijn. Het zou te ver
voeren hier ook het strofische niveau uitvoerig te behandelen en we zullen met een
enkel voorbeeld volstaan. Ook strofen kunnen enjamberen en dat is te verwachten
+
omdat de strofische organisatie een derde horizontale as in de zin van Jakobson
+
vertegenwoordigt. Het al eerder genoemde gedicht De phantast van Simon
strofenbouw
Vestdijk enjambeert van de eerste naar de tweede strofe (zie p. 73). Een motivatie
hiervoor is moeilijk te vinden.
Het onderscheid tussen sterke en zwakke enjambementen, dat wij al eerder
hebben aangeduid, is uiteraard beschrijfbaar in taalkundige termen: wordt een sterk
samenhangende syntactische groep over twee regels gespreid dan is er sprake van
een sterk enjambement en mutatis mutandis kan men ook zwakke enjambementen
onderkennen. In het algemeen zullen sterke enjambementen duidelijker motivatie
behoeven dan zwakke. Hetzelfde geldt uiteraard voor regels die niet enjamberen:
komen zij voor in een context die veel enjambement vertoont, dan zal het
niet-enjamberen een gemarkeerd vormtaalelement zijn dat motivatie behoeft. De
regel van Gorter die eindigt op sloot, in het hierboven aangehaalde fragment uit
Mei, is aan het eind zeer sterk gemotiveerd: het woord sloot ‘sluit’ ook de versregel
en vormtaal en betekenis zijn dus iconisch verbonden. Bij Cats echter behoeft de
‘end-stopped line’ geen motivatie: die is normaal en niet gemarkeerd in de secundaire
code en sorteert daardoor geen poëtisch effect.
Een wel bijzonder sterke variant van het enjambement is die waarbij de versgrens
+
midden in een woord valt, dat daardoor wordt gesplitst en gedeeltelijk in de ene,
+
gedeeltelijk in de andere versregel terechtkomt:
FENS 2, 15
... uit de straat was 't flauwe
Gerucht hoorbaar der zwarte smederij,
Het ijzer klonk onder de hamers, zij
Hamerden in cadans de spranken vuur.
De straat was leeg, zij zag aan deur twee buurvrouwtjes
staan spreken en een zwarte hond
rondlopen ...

In dit voorbeeld uit Gorters Mei is er geen andere motivatie te vinden dan die van
het rijmschema. Van enige semantische relevantie lijkt geen sprake en wie het
daarmee eens is zal het voorbeeld dan ook geen poëtische waarde toekennen.
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In de volgende voorbeelden, alle ontleend aan J.H. Leopold, lijken de
woord-enjambementen in toenemende mate wèl gemotiveerd (de cijfers tussen
haakjes verwijzen naar de pagina's van deel 1 van de Verzamelde Verzen,
Amsterdam 1982):
1 Want windebloem was haar
huis geweest
vier bladen haar peinzenskluis
geweest ... (17)

2 Daaronder in kolken
drijft nog uw ziel en wordt er omgevoerd
in woelingen en klom
en zonk op golven ... (70)

3 ik heb het gezien
ik wist het wel
ik zag, ik zag het
als gij telkens naar mij toe
aankomen wildet,
het hoofd toedroegt,
het zwoel vervulde; ... (95)

4 ... of als zij in ingetogen zin
weerhoudend omzag in den kring
van andere gezichten, monden,
die glimlachten, of zij haar verstonden,
alsof zij wisten van een verzwegen
en groot geheim, dat dit gekregen
leven volzalig was en nameloos
heerlijk en in een stamelende
verrukking nauw erkend ... (100)

In het eerste van deze vier fragmenten lijkt van enige motivatie geen sprake. Het
tweede zal de lezer misschien aanleiding geven te zeggen dat het woord omgevoerd
hier door de vormtaal zélf wordt ‘omgewoeld’. Het derde fragment bevat een
voorbeeld van een woord-enjambement dat tegelijk een strofe-enjambement is; de
motivatie ervoor zal men moeten zoeken in het feit dat de opeenvolging der strofen
een formeel icoon is van de betekenis van tel-
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kens: men kan immers zeggen dat de strofe (het gedicht telt er 19) als element van
de constructie telkens terugkeert. In het vierde fragment tenslotte, is de breuk die
in het woord stamelende wordt aangebracht een icoon van de betekenis van
‘stamelend spreken’.
Onze behandeling van het enjambement heeft gedemonstreerd van hoeveel belang
het is het syntactische niveau in de poëtische tekst te onderkennen als een wezenlijk
element van de poëtische taaluiting. Syntactische fenomenen kunnen voorwerp van
de-automatisering en iconisering zijn, net zo goed als klankfenomenen. Nog één
voorbeeld is op zijn plaats, omdat het laat zien hoe betekenisdragende elementen
van de vormtaal bij uitstek het resultaat zijn van de samenhang die tussen de
verschillende taalkundige niveaus bestaat. Een metrisch effect betreft altijd een
woord; een woord heeft altijd een syntactische functie en beide zijn relevant voor
+
de betekenis. We hebben in het derde hoofdstuk de syncope behandeld en toen
opgemerkt dat zij een versnellend effect heeft, omdat zij een heffing vroeger laat + syncope
komen dan op grond van het metrische schema wordt verwacht. In Vestdijks
gedicht Terechtstelling komt deze regel voor:
+

De stoet hort, en de trommel stokt en rilt

+

ELEMA,

48

De versnelling die de syncope op hort teweegbrengt wordt gecompenseerd door
de vertraging die het gevolg is van de syntactische pauze voor en. Vanuit het
+
standpunt van de isochronie kan men zeggen dat beide effecten elkaar opheffen,
maar het is even juist om te zeggen dat ze elkaar versterken: de versnelling wordt + isochronie
door de pauze nog versterkt en de pauze wordt opvallender door de versnelling
die eraan voorafgaat. De syncope ‘fungeert’ dus pas dankzij haar syntactische
inbedding. Vestdijk heeft dit met een komma gemarkeerd, wat volgens de geldende
regels van de normale schrijftaal overbodig is.
Het enjambement behoort strikt genomen niet tot de syntactische herhalingsfiguren,
die wij thans zullen behandelen. De retorica maakt van oudsher een dubieus
onderscheid tussen figuren van vrije herhaling en figuren van parallellistische
+
herhaling. De eenvoudigste vorm van de vrije herhaling dient doorgaans als een
middel om de gevoelsintensiteit te verhogen, zoals in deze regel uit Gorters Mei: + LEECH, 77

W. Bronzwaer, Lessen in lyriek

140
Heil, heil, ik voel hier handen en den weken boog
Van haren arm ...

In dit voorbeeld betreft de herhaling een woord; ze kan ook een morfeem betreffen,
zoals de uitroep O in deze regel uit Nijhoffs De moeder de vrouw:
O, dacht ik, o, dat daar mijn moeder voer

of een woordgroep, zoals in Gezelles Ik misse U:
Geen hope, neen, geen hoop, hoe kleen,
die 't leven overschiet';
maar in de schoot der goede dood
en misse ik u toch niet?

Het laatste voorbeeld laat zien dat bij herhaling van woordgroe pen al duidelijk van
parallellistische herhaling sprake is: geen hope en geen hoop bekleden equivalente
posities op de syntagmatische as en de ordening kenmerkt zich daardoor als poëtisch
(wat wordt versterkt doordat hier ook van binnenrijm sprake is, net als in de derde
+
regel). Strikt genomen kan eenvoudige herhaling (men spreekt ook van repetitio
of epanalepsis als het om een woordgroep gaat) ook in proza voorkomen, zoals + epanalepsis
in deze zin uit Couperus' Xerxes:
Daar zaten en zwermden honderden bijvrouwen en
honderden slavinnen omringden haar.

Naarmate we ons de syntagmatische equivalentie van de herhaalde elementen
scherper bewust worden, zullen we onder invloed van Jakobsons wet ook
+
herhalingsfiguren in proza als indicaties van de poëtische functie waarnemen, zoals
+
in deze passage uit Xerxes:
poëtische functie
En diezelfde leeuwen, de leeuwen in lopende beweging achter elkander,
de koninklijke leeuwen, symbolen van opperste macht en kracht, werden
nu ook, in de legere en legere zaal, meer en meer zichtbaar op de
glazuurstenen tichelrand, die de gehele onmetelijke troonzaal omgaf: de
ivoorwitte leeuwen met het groen en blauw van manen en monsterzwaar
gespierde schoften, de leeuwen met de
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vergulde, cirkelronde, opene muilen en de hoog opgekronkelde staarten.
De traditionele retorica zou hier van ploce spreken, waarmee herhaling op
willekeurige momenten werd aangeduid, maar het woord leeuwen komt niet op
willekeurige momenten voor, doch altijd op de syntagmatische positie van het
onderwerp, net zoals de herhaalde woorden legere en meer ook op equivalente
posities staan. Let men dan op andere plaatsen waar semantisch similair materiaal
op equivalente posities voorkomt (zoals macht en kracht, manen en schoften, muilen
en staarten), dan beseft men hoezeer Jakobsons wet ook dit proza regeert, al
ontbreekt dan een metrisch schema.
Bijzonder opvallend worden herhalingen van woorden en woordgroepen in
strofische poëzie, waar de prosodische organisatie posities creëert op nóg een
ander niveau dan dat van de syntactische en metrische organisatie. Bekend is de
+
anafoor, waarbij elke regel met dezelfde woordgroep begint. Zeer populair was
+
deze figuur bij de rederijkers, maar men vindt ook beroemde voorbeelden bij
anafoor
Revius (Vrede) en Joost van den Vondel, die ons in Den Gulden Winkel
waarschuwt tegen de dronkenschap. Wie te veel drinkt, is een beest:
... het zij hij werd gelijk een slecht onnozel schaap;
het zij hij lustig bootst als enen drol'gen aap;
Het zij hij vuil, onnut en onrein als een verken
Of enen grammen leeuw gelijk worde in zijn werken.

In zijn Uitvaart van Orfeus, waarvan wij eerder een strofe citeerden (zie p. 125),
maakt Vondel ook van de anafoor gebruik, maar op een bijzondere manier die men
als ‘groei-anafoor’ zou kunnen aanduiden: de eerste regel van de strofe wordt in de
tweede regel anaforisch herhaald en tevens uitgebouwd tot een nieuwe regel:
Toen Orfeus met zijn keel,
Toen Orfeus met zijn keel, en veêl,
In 't mastbos zong en speelde ...
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Nog ingewikkelder is het gebruik van de anafoor in In de nacht van Hans Andreus:
Zonder mij uit tot dit
uitzonderlijk wonderlijk wit
van oogappels en van huid
zonder mij zonder mij uit.
Zonder mij uit tot dit
onophoudelijk vrouwelijk wit
van ogen en appels huid
zonder mij zonder mij uit.
Zonder mij zonder mij uit
zonder mij uit tot huid
zonder u uit tot huid
zonder mij zonder mij uit.

De groep zonder mij wordt steeds weer anaforisch herhaald, maar ook de groep
zonder mij uit ondergaat herhalingen: anaforisch in de beginregels van de eerste
+
twee strofen en epiforisch aan het einde van elke strofe. De epifoor is een
+
herhalingsfiguur die een woord of woordgroep aan het einde van een regel of
epifoor
strofe herhaalt en dus contrasteert met de anafoor; gaat het om herhaling aan
+
het einde van een strofe, dan kan de epifoor worden tot een refrein, een aan het
einde van elke strofe herhaalde versregel. Net als in Vondels Uitvaart van Orfeus + refrein
gebruikt Andreus echter ook iets als de ‘groei-anafoor’: de groep zonder mij groeit
uit tot de groep zonder mij uit in regel 4, 8, 9 en 12, die telkens het begin en het
einde van een strofe markeren. Daarom kan men ook nog van een ketting-anafoor
spreken: de strofen worden door herhaling van zonder mij uit aan elkaar gebonden,
terwijl de regel zonder mij zonder mij uit, omdat hij ook het einde van elke strofe
vormt, tevens een refrein mag heten. Ten slotte, omdat bij de strofen-overgangen
+
zowel anafoor als epifoor worden gebruikt, kan men ook nog van symploce spreken.
Het voorbeeld maakt duidelijk dat rederijkerspoëzie ook in de moderne tijd kan + symploce
worden geschreven zonder dat daaraan negatieve waarderingen hoeven te
worden gehecht. Eerder dan bij een dichter als Hans Andreus zal men syntactische
herhalingsfiguren verwachten bij sterk door de klassieke traditie beïnvloede dichters
als Boutens en Leopold. Van de laatste een ongetiteld gedicht:
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‘O, als ik dood zal, dood zal zijn
kom dan en fluister, fluister iets liefs,
mijn bleke ogen zal ik opslaan
en ik zal niet verwonderd zijn.
En ik zal niet verwonderd zijn;
in deze liefde zal de dood
alleen een slapen, slapen gerust
een wachten op u, een wachten zijn.’

Hier treffen we driemaal dezelfde curieuze ‘groei’ aan van een herhaald syntagma,
zij het dat dit hier niet anaforisch wordt gebruikt, terwijl het wél regel 1, 2 en 7 een
parallelle structuur geeft, zodat het daar toch prosodisch effect sorteert. In de
slotregel vinden we een syntagma dat bij de herhaling niet groeit maar juist slinkt.
Omdat dit zo duidelijk afwijkt van de groeiende syntagmata elders in het gedicht
behoeft het extra motivatie. We vinden die in het feit dat het wachten van de minnaar
in de dood eigenlijk geen wachten meer op de geliefde blijkt te zijn. In de dood wordt
liefde geljk aan afstand nemen van de geliefde, zo lijkt de figuur van het slinkende
syntagma in de slotregel te willen zeggen. De iconiciteit is dan duidelijk: zoals het
syntagma het woord u afstoot, zo wordt voor de minnaar de geliefde overbodig.
Terwijl het gedicht oppervlakkig gezien de geliefde nabij roept, plaatst het deze in
werkelijkheid op een afstand.
Bijzonder complex is de manier waarop Nijhoff in Het lied der dwaze bijen
herhalingen op syntagmatisch niveau combineert met klankherhalingen;
+

Een geur van hoger honing
verbitterde de bloemen,
een geur van hoger honing
verdreef ons uit de woning.

+

VESTDIJK 2,
FENS 3, 115

Die geur en een zacht zoemen
in het azuur bevrozen,
die geur en een zacht zoemen,
een steeds herhaald niet-noemen,
ried ons, ach roekelozen,
de tuinen op te geven,
riep ons, ach roekelozen,
naar raadselige rozen.
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+

Qua rijmschema en strofenbouw kan dit gedicht als een vierregelige versie van het
+
terza rima worden beschouwd, dat de structuur aba bcb cdc enzovoort heeft;
terza rima
Nijhoff herhaalt echter steeds het laatste rijm zodat de structuur abaa bcbb cdcc
wordt. Er is, als het ware, een ‘overtallig’ rijm en in overeenstemming daarmee is
er ook een ‘overtallige’ regel, want de eerste regel van elke strofe wordt telkens als
derde regel herhaald, soms met een geringe wijziging.
+
Een bijzondere vorm van de epanalepsis of woordgroepherhaling kan worden
+
geïllustreerd met de eerste strofe van J.C. Bloems gedicht Insomnia:
epanalepsis
+

Denkend aan de dood kan ik niet slapen,
En niet slapend denk ik aan de dood,
En het leven vliet gelijk het vlood,
En elk zijn is tot niet zijn geschapen.

+

FENS

3, 83

De tegenwoordig-deelwoordconstructie wordt hier in regel 1 en 2 anaforisch gebruikt;
de herhaling van niet slapen in niet slapend aan het begin van de volgende regel
+
kan gelden als een voorbeeld van een herhalingsfiguur die als anadiplosis bekend
+
is geworden en die we al eerder bij Hans Andreus tegen zijn gekomen en toen
anadiplosis
ketting-anafoor hebben genoemd. (Een nog eenvoudiger voorbeeld van
anadiplosis geeft de slagzin ‘Kopen bij de Spar is sparen bij de koop’. Als we letten
op de distributie van het woordmateriaal en niet op de betekenis, dan vertoont deze
slagzin dezelfde structuur als de twee regels waarmee Bloems beroemde gedicht
opent.) Nu is hier sprake van herhaling met volgorde-inversie en als de herhaalde
+
eenheid twee kernen bevat die in de herhaling van plaats verwisselen noemen we
+
dat een kruisstelling of chiasme.
chiasme
Het chiasme kan zich voordoen op het niveau van de loutere klankherhaling,
zoals in deze regel uit Boutens’ Als de aard nog nat is, waar de klinkers /ee/ en /a/
in kruisstelling staan:
Uw hart van alle wegen / weet welk het pad is

maar heeft dikwijls ook inversie van semantisch similaire elementen ten gevolge,
zoals in de eerste regel van Het geheim van dezelfde dichter:
+

Te verraden niet en niet te raden ...
+
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Een chiasme kan zich uitstrekken over eenheden van zeer kleine, maar ook van
grotere omvang; het kan in principe elk taalelement betreffen. In het voorbeeld van
Bloem betreft het de syntagma's ik slaap niet en ik denk aan de dood, die door
gelijktijdige toepassing van de syntactische figuren anafoor en anadiplosis in
kruisstelling komen te staan, waarbij ze als gevolg van grammaticale regels die we
niet hoeven te expliciteren bepaalde morfologische veranderingen ondergaan.
Duidelijk is dan dat anafoor, anadiplosis en chiasme aan ‘regels’ beantwoorden die
niet in de primaire maar in de secundaire code geldigheid bezitten, regels die
+
bovendien alleen werken als taalmateriaal geperiodiseerd wordt herhaald. Dit wordt
duidelijk als men let op de posities die de deelwoorden en de infinitieven van de + periodisering
twee werkwoorden zowel in de syntactische ordening als in de metrische ordening
bekleden.
Het zal weinig uitleg behoeven dat de structuur van deze twee beroemde regels
in feite een semantische gelijkheidsrelatie aanbrengt tussen niet slapen en denken
aan de dood; met andere woorden de structuur bevat de ‘bewering’ dat elke vorm
van bewust leven besef van de dood inhoudt. Het chiasme is een retorisch middel
waarmee antoniemen tot synoniemen of synoniemen tot antoniemen worden
gemaakt, waarmee dus de elementaire betekenisonderscheiden waarop wij ons
menen te kunnen beroepen teniet worden gedaan. In de eerste strofe van Insomnia
wordt het begrip bewustzijn enerzijds gekoppeld aan het leven (immers, slechts wie
leeft heeft bewustzijn), anderzijds door zijn object (de dood) gekoppeld aan niet-leven.
In hetzelfde gedicht gebeurt iets soortgelijks als Bloem spreekt van een vrouw die:
baren moet, of ze al dan niet wil baren ...

Ook van dit chiasme kunnen de vergaande implicaties worden verklaard door het
feit dat het de semantische relaties tussen elementen op equivalente posities weer
ondermijnt door die posities onderling uit te wisselen, zodat de equivalenties ook
gaan gelden tussen elementen op contrasterende posities. Daardoor worden
synoniemen tot antoniemen. In de zojuist aangehaalde regel worden de semantische
implicaties van moeten en willen ondermijnd en daarmee de idee van de vrijheid.
Als de structuur van het chiasme kan worden samengevat als een kruis, zoals
meestal gebeurt en zoals ook wordt gesuggereerd door de eerste twee regels van
Insomnia:
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dan maakt het laatste voorbeeld duidelijk dat men die structuur als circulair kan
begrijpen:
a

b

b

a

baren

moet

wil

baren

Het is deze circulariteit die aanschouwelijk maakt dat het chiasme misschien niet
+
zozeer een herhalingsfiguur is die betekenis voortbrengt, als wel een die betekenis
+
+
deconstructie
vernietigt (of deconstrueert). Het lijkt daarom onder de retorische figuren een
+
bijzondere plaats in te nemen. Immers, het plaatst semantisch onderscheiden
SCHROVER 2
+
materiaal op equivalente posities. Zo lijkt het chiasme een icoon voor een
wezenlijk mankement in ons denken: de cirkelredenering. Toegegeven, chiasmen + chiasme
kunnen ook louter ‘decoratief’ zijn en daarmee onschuldig, maar een gebruik als
Bloem ervan maakt in Insomnia onthult aan de oppervlakte van de herhalingsfiguur
+
een veel dieper gelegen structuur die eigen is aan ons denken. Dat geldt in principe
voor alle herhalingsfiguren, maar de anaforen in het gedicht Jesus-min of Ware + DE MAN
Kuisheid van J. van Lodensteyn (1620-1677), om een willekeurig voorbeeld te
nemen, hebben eerder het effect dat ze het vertrouwen dat wij in ons denkvermogen
hebben, bevestigen dan dat ze dat vertrouwen ondermijnen:
Zeg Hem, dat eeuw noch eeuwen,
Zo lang 't gesternte gluurt,
Zo lang de wolken sneeuwen,
Zo lang uw ruisen duurt,
Mijn liefde zal verkouwen,
Mijn zuchten zal doen flauwen ...

De nadrukkelijkheid waarmee in dit fragment semantisch verwant materiaal op
equivalente posities verschijnt, heeft het effect dat de semantische similariteit wordt
versterkt. De tekst krijgt daardoor een sterke overtuigingskracht: als een waarheid
op allerlei manieren kan worden herhaald, wordt zij immers des te overtuigender.
Bij het chiasme echter wordt het semantisch verwant materiaal naar niet-equivalente
posities verschoven, met het gevolg dat de semantische verwantschap aan twijfel
onderhevig
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+

wordt. Jakobsons wet van de poëtische functie wil immers, dat op niet-equivalente
+
posities ook niet-verwant materiaal verschijnt. Zo doen de chiasmes in Bloems
poëtische functie
Insomnia ons twijfelen aan het onderscheid tussen moeten en willen en zelfs aan
dat tussen bewustzijn en leven - onderscheiden die gerekend mogen worden tot de
meest elementaire die onze ideologie kent.
In teksten als Insomnia, waar het een veel diepgaander functie heeft dan een
louter decoratieve, geeft het chiasme dus aanleiding tot beschouwingen van
filosofische of ontologische aard. In het gedicht Chrysanten, roeiers van Hans
Faverey komt dit op zeer verrassende wijze tot uiting. De eerste twee strofen luiden:
De chrysanten,
die in de vaas op de tafel
bij het raam staan: dat
zijn niet de chrysanten
die bij het raam
op de tafel
in de vaas staan.

De woorden vaas, tafel en raam komen in chiastische omkering terug, met de
complicatie dat hier van een drieledig chiasme sprake is: raam, tafel, vaas. Men
zou kunnen zeggen dat de twee volgordes waarin het gedicht deze woorden opvoert,
twee metonymische ‘ruimtes’ creëren waarin het object zijn identiteit verliest. Het
chiasme wordt hier tot een icoon van de betekenis van het fragment. In de derde
afdeling van dit gedicht speelt Faverey een door Kant en Schopenhauer geïnspireerd
filosofisch spel met de (figuurlijk gesproken) ‘ruimte’ die wordt gecreëerd door de
volgorde willen doen, opstaan om te doen, doen, gedaan hebben; ook deze
elementen worden chiastisch dooreengeworpen of herschikt, waarbij eerst opstaan
aan willen voorafgaat, vervolgens gedaan aan willen doen en tenslotte (niet) gedaan
hebben aan opstaan. Het subject van het willen, opstaan en doen verliest hier zijn
identiteit, zodat van doen geen sprake meer kan zijn. Men zou kunnen zeggen dat
dit gedicht het drama opvoert waarvan het chiasme het icoon is: de verwarring
tussen identiteit en positie.
Het chiasme wordt door sommigen beschouwd als een speciale vorm van het
+
parallellisme, of nauwkeuriger, van het parallellismus membrorum. Wij hebben zelf
+
al meer dan eens van parallelparallellisme
LUDWIG,
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steling gesproken, een ordening waarbij semantisch verwant materiaal, al dan niet
door klankverwantschap gemarkeerd, op equivalente posities in de syntagmatische
as wordt ingevuld. Jakobsons theorie van de poëtische functie is een veralgemeende
versie van de theorie van het parallellismus membrorum, die door de Anglicaanse
bisschop Robert Lowth werd geformuleerd in zijn beroemde studie De sacra poesi
Hebraeorum uit 1753. Tijdens zijn professoraat in de poëzie aan de universiteit van
Oxford had hij zich met de studie van de bijbelse poëzie (en ook met de poëzie uit
andere gebieden in het Midden-Oosten) beziggehouden. Lowth ontdekte dat aan
de poëtische teksten in het Oude en Nieuwe Testament een constructieprincipe ten
grondslag lag dat door de eerste bijbelvertalers onvoldoende was onderkend: de
+
parallellistische herhaling van zinsdelen of zelfs van hele zinnen, van syntagma's
+
dus, in onze terminologie, of van membra in de zijne. Lowth' boek is van niet te
membrum
onderschatten invloed geweest, niet alleen op de studie van de poëzie, maar
ook op de bijbelexegese. Een voorbeeld moge dit laatste verduidelijken. Een der
beroemdste teksten uit het Nieuwe Testament, het ‘Onze Vader’, luidt in de
Statenvertaling, die meer dan een eeuw ouder is dan het boek van Lowth: Onze
Vader, die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome. Uw
wil geschiede, gelijk in den hemel, alzoo ook op de aarde. (Mattheüs 6, 9-10). De
indeling van de tekst en vooral de interpunctie versluieren hier dat de tekst een
drieledig parallellisme bevat, dat we zichtbaar kunnen maken door hem als volgt af
te drukken:
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome,
Uw wil geschiede,
Op aarde zoals in de hemel.

In feite hebben we hier de tekst weergegeven zoals die in de vertaling van de
Katholieke Bijbelstichting uit 1978 (de zogenaamde Willibrord-vertaling) te vinden
is. Het zal duidelijk zijn dat het zichtbaar maken van het drieledig parallellisme in
het midden van de tekst een andere ‘theologie’ impliceert: niet alleen dient Gods
wil op aarde te geschieden zoals hij ook in de hemel geschiedt, maar ook dient zijn
naam op de aarde te worden geheiligd zoals hij in de hemel wordt geheiligd;
bovendien impliceert de tekst nu dat het Rijk Gods in de hemel al bestaat en dat de
hemel dus een ‘verheerlijkte aarde’ is en niet iets onvoorstelbaars.
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De membra of syntagma's die in Het gebed des Heren in parallelstelling staan
vormen elk een volledige kernzin, waarvan elke afzonderlijke positie in alle drie de
membra terug te vinden is, terwijl op elke positie driemaal semantisch verwant
materiaal is ingevuld: naam, rijk en wil zijn alle drie symbolen van Gods macht en
worde geheiligd, kome en geschiede zijn alle drie werkwoorden die de verwerkelijking
van die macht afroepen. De structuur blijkt dus volledig te beantwoorden aan
Jakobsons theorie van de poëtische functie. Dat het tot het midden van de
zeventiende eeuw heeft moeten duren voordat deze structuur expliciet werd
beschreven, heeft twee oorzaken. Ten eerste zijn niet alle teksten in de bijbel
poëtisch van aard en ten tweede zijn klankverwantschappen die in de Hebreeuwse
tekst de similariteit van het materiaal op equivalente posities ondersteunen, in de
vertalingen verloren gegaan.
In het voetspoor van Robert Lowth hebben vele auteurs de theorie van het
parallellismus membrorum proberen te verfijnen en zo worden er vele verschillende
typen onderscheiden. Bij een drieledig parallellisme, zoals in Het gebed des Heren
is meestal sprake van een climactisch parallellisme. Voor het overige is vooral het
onderscheid tussen het synonymisch parallellisme, het antithetisch parallellisme en
het synthetisch parallellisme van belang. De beroemdste vindplaats van het
+
synonymisch parallellisme is het oud-testamentische Boek der psalmen:
+

Heer, straf mij niet in uw toorn,
tuchtig mij niet in uw gramschap.
Heer, erbarm U, mijn bloei is vergaan,
Heer, genees mij, mijn kracht is teniet
(Psalmen 6)

synonymisch
parallellisme

De spreuken van Salomo, in het boek Spreuken, geven talloze voorbeelden te zien
+
van antithetisch parallellisme:
+

Een wijze zoon brengt vreugde aan zijn vader,
een dwaze zoon is het verdriet van zijn moeder.
De schatten, door onrecht verkregen, brengen geen baat,
maar gerechtigheid redt van de dood.
(Spreuken 10, 1-2)

Het kan nuttig zijn hierbij op te merken dat de eerste van deze twee spreuken niet
de betekenis impliceert dat slechte zonen al-
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léén hun moeder verdriet doen en goede zonen alléén hun vader tot vreugde
strekken. Wat hier aan de orde is, kan in de termen van Jakobsons wet worden
begrepen: de woorden vader en moeder bevinden zich op equivalente posities en
daardoor wordt hun semantische verwantschap benadrukt, niet hun semantisch
verschil. Er is bovendien bij het parallellisme altijd de noodzaak tot niet-letterlijke
herhaling, zoals wij in het inleidend hoofdstuk uiteen hebben gezet. Deze spreuk is
vergelijkbaar met het voorbeeld uit de Kalevala dat daar behandeld is: zoals de
telwoorden daar in zekere zin uitwisselbaar zijn, zo zijn het hier de woorden vader
en moeder.
+
Een voorbeeld van synthetisch parallellisme vinden we in het boek Spreuken 9,
+
1-2:
synthetisch parallellisme
De Wijsheid heeft zich een huis gebouwd,
zeven zuilen heeft zij zich uitgekapt;
zij heeft haar slachtvee geslacht, haar wijn gemengd
en ook haar tafel al gedekt.

Kan men van synonymische parallellismen zeggen dat ze een gedachte herhalen
en van antithetische dat ze twee gedachten contrasteren, dan is het synthetisch
parallellisme het best te omschrijven als de voortzetting of voltooiing van een
gedachtengang, dikwijls met climactische werking. Helemaal bevredigend is deze
indeling overigens niet: zoals men ziet bevat het laatste citaat binnen het derde
membrum een synonymisch parallellisme. Soms wordt de term synthetisch
parallellisme dan ook in meer exacte zin gebruikt voor gevallen waarin de membra
in een causale relatie tot elkaar staan, zoals aan het begin van Psalm 24:
Van de Heer is de aarde en al wat zij draagt,
de wereld en wie haar bevolken:
want Hijzelf heeft haar op de zeeën gesteld,
op de stromen heeft Hij haar gegrondvest.
+

Binnen de hoofdmembra die hier causaal zijn verbonden kan men sub-membra
(de technische term is semicola tegenover cola) onderscheiden, die samen
synonymische parallellismen vormen. Deze gelaagde structuur treft men bij de
meeste synthetische parallellismen aan.
+
Nog één type parallellisme verdient vermelding: het werd door Lowth zelf
emblematisch parallellisme genoemd. Dit betreft ge- append
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vallen waar het ene membrum een gedachte letterlijk formuleert, terwijl het andere
+
membrum de gedachte in overdrachtelijke taal herhaalt:
+

Een gouden ring in de snuit van een varken
is een mooie vrouw die geen verstand heeft.
(Spreuken 11, 22)

overdracht

Voor een mens, kind van een vrouw,
beperkt van dagen, overstelpt met zorgen,
een bloem die bloeit en verwelkt
vluchtig als een schaduw, onbestendig.
Op zo iemand hebt Gij het begrepen,
zo'n kleine mens daagt Gij voor het gerecht.
(Job 14, 1-3)

Wat Lowth liet zien, was dat het parallellisme in de oudste ons bekende poëzie uit
het Midden-Oosten een wezenskenmerk van de poëtische functie is. Aan de hand
van de Kalevala hebben we echter hetzelfde principe opgespoord in het noordelijke
literaire erfgoed. Men mag aannemen dat het parallellisme een kenmerk is van het
poëtisch taalgebruik in de hele context van de Indo-europese talen. Zonder twijfel
heeft het feit dat het parallellisme óók in de poëzie van de moderne tijd
alomtegenwoordig is, te maken met de invloed die de bijbelvertalingen in alle
Europese talen op de cultuurtaal hebben uitgeoefend. Maar het is niet zo dat de
poëzie het parallellisme aan de bijbel heeft te danken. Eerder moet men zeggen
dat de bijbel het parallellisme kent omdat grote delen ervan poëtisch zijn en dat een
der wezenskenmerken van de poëzie juist in de bijbelse poëzie werd blootgelegd
omdat de bijbel een der meest aandachtig en frequent bestudeerde teksten was.
+
Het is niet verwonderlijk dat met de opkomst van het vrije vers het parallellisme
+
zich opnieuw manifesteert als de meest fundamentele ordening van het
vrije vers
taalmateriaal in poëtische teksten die de metrische en strofische ordening hebben
laten varen. Het begin van Novalis' tweede Hymne an die Nacht, hier in vertaling
aangehaald, maakt zo'n intensief gebruik van het parallellisme membrorum, dat
men het gemakkelijk voor een citaat uit het Oude Testament zou kunnen houden:
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Moet altijd de morgen weer terugkomen?
Eindigt nooit de overmacht van het aardse?
Verstoren onzalige bezigheden de hemelse neerdaling van de nacht?
Zal nooit het geheime offer van de liefde branden voor eeuwig?
Toegemeten werd aan het licht een spanne tijds
En aan het waken Maar tijdloos is de heerschappij van de nacht,
eeuwig de duur van de slaap ...

Hetzelfde geldt voor het volgende fragment uit Song of Myself (1855) van Walt
Whitman, de wegbereider van het vrije vers in de Engelstalige poëzie:
Ik ben de dichter van het Lichaam en ik ben de dichter van de Ziel,
De vreugden van de hemel zijn in mij en de smarten van de hel zijn in mij,
De eerste ent ik en vermeerder ik op mijzelf, de tweede vertaal ik in een nieuwe taal
...

Maar ook in vrije verzen uit onze eigen tijd treft dikwijls de vergaande mate waarin
zij zijn opgebouwd uit parallellismen. In het volgende fragment uit Luceberts ik tracht
op poëtische wijze ..., gedeeltelijk al eerder aangehaald (zie p. 53 en p. 104), is
deze structuur duidelijk zichtbaar:
in deze tijd heeft wat men altijd noemde
schoonheid schoonheid haar gezicht verbrand
zij troost niet meer de mensen
zij troost de larven de reptielen de ratten
maar de mens verschrikt zij
en treft hem met het besef
een broodkruimel te zijn op de rok van het universum
niet meer alleen het kwade
de doodsteek maakt ons opstandig of deemoedig
maar ook het goede
de omarming laat ons wanhopig aan de ruimte
morrelen
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ik heb daarom de taal
in haar schoonheid opgezocht
hoorde daar dat zij niet meer menselijks had
dan de spraakgebreken van de schaduw
dan die van het oorverdovend zonlicht

Hier vormen de regels 3 en 4 een antithetisch parallellisme, de regels 5 en 6-7 een
synonymisch en de regels 8-9 en 10-11-12 weer een antithetisch parallellisme,
waarmee het gedicht ook afsluit (regels 16 en 17). Het mag verrassend lijken, maar
in haar vormgeving kan deze poëzie zonder overdrijving bijbels worden genoemd.
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Hoofdstuk 5
Het beeld
Metafoor en overdracht
Van oudsher wordt het poëtisch beeld als een van de wezenskenmerken van het
poëtisch taalgebruik beschouwd. Voor de symbolisten was de poëzie zelfs niets
anders dan beeld: ze drukte steeds iets uit dat door de gebruikte woorden niet
letterlijk, doch gesymboliseerd werd gezegd en moest dus altijd worden begrepen
+
op een wijze die de letterlijke betekenis van de woorden door een figuurlijke verving.
+
Dat letterlijk en figuurlijk interpreteren twee activiteiten zijn die zich in
letterlijk taalgebruik
verschillende modaliteiten voltrekken en als het ware een andere instelling van figuurlijk taalgebruik
de taalgebruiker vragen, blijkt uit de afkeurende wijze waarop de retorica altijd heeft
+
gereageerd op de stijlfiguur die als zeugma bekend is geworden. Het zeugma
gebruikt een woord in dezelfde syntactische relatie tot twee andere termen in het + zeugma
zinsverband, waarbij de relatie met de ene term letterlijk en die met de andere
slechts figuurlijk kan worden opgevat, terwijl de syntactische parallellie suggereert
dat er ook semantische similariteit zal zijn. De dagelijkse taal kent het verschijnsel
in uitdrukkingen die meestal humoristisch of satirisch zijn bedoeld: ‘hij nam het geld
en de benen’, ‘hier zet men koffie en over’. In poëtische taal wordt het zeugma als
onaanvaardbaar beschouwd, tenzij er sprake is van een humoristische bedoeling
zoals in deze strofe uit Piet Paaltjens' ballade Frits en Kee:
Zo woonden ze in een lekke schuit,
Als twee marmotjes in hun hol.
Geregeld schold zij hem de huid
En dronk hij zich met bitter vol.

De syntagma's zij schold hem de huid vol en hij dronk zich ... vol zijn oppervlakkig
gezien parallel aan elkaar, maar terwijl het woord vol in de samenstelling voldrinken
letterlijk kan worden begrepen, kan het in volschelden alleen zin krijgen als we de
letter-
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lijke betekenis vervangen door een figuurlijke. De moeilijkheid bij elk zeugma is, dat
de semantische similariteit, die op grond van de positionele equivalentie wordt
verwacht, niet anders tot stand kan komen dan door opzettelijk het verschil tussen
letterlijk en figuurlijk begrip te veronachtzamen. Zo vormt het zeugma iets als een
bewijs uit het ongerijmde van Jakobsons theorie over de poëtische functie en bewijst
het tevens dat het onderscheid tussen letterlijk en figuurlijk een reëel gegeven is
waar elke taalgebruiker weet van heeft.
Een uitdrukking die niet anders dan figuurlijk kan worden begrepen, wordt een
+
troop genoemd, van het Griekse tropos, afgeleid van het werkwoord trepein, dat
+
keren of wenden maar ook veranderen betekent. In de eerste strofe van het
troop
STUTTERHEIM 3, 500
gedicht Ballingschap van A. Roland Holst worden we op een bepaald moment
gedwongen tot een figuurlijke lezing, namelijk als we het werkwoord gevangen
houden tegenkomen met als grammaticaal onderwerp wind en water:
Wind en water wijd en zijd
houden dit eiland van verlangen
vreemd en glinsterend gevangen
binnen de tijd.

In letterlijke zin, weten we op grond van onze taalkennis, kunnen wind en water niet
+
iemand gevangen houden. We stuiten hier op een ongrammaticaliteit, die we
+
oplossen door gevangen houden op figuurlijke wijze te verstaan, als beeld of
ongrammaticaliteit
metafoor die een andere betekenis symboliseert welke wèl letterlijk verstaan kan RIFFATERRE, 5
metafoor
worden. We kunnen die letterlijke betekenis desgewenst aanduiden door de
figuurlijke term te vervangen door een letterlijke term, die dan als strekking van MOOIJ 2
VAN PEER, 105
+
de metafoor tegenover de figuurlijke term komt te staan (andere termen voor
STUTTERHEIM 3
wat we strekking zullen noemen zijn kurion, zaak of tenor). De strekking van de MUSSCHE, 34
+
+
metafoor gevangen houden kan hier met omsluiten worden aangegeven.
strekking
+
Metafoor en strekking kunnen worden gekarakteriseerd met behulp van een
LEECH, 151
aantal termen die men in beschouwingen over de beeldspraak steeds weer
STUTTERHEIM 3, 488
tegenkomt:

W. Bronzwaer, Lessen in lyriek

156

gevangen houden
beeld, metafoor

omsluiten
strekking

figuurlijk

letterlijk

overdrachtelijk

onoverdrachtelijk

ongebruikelijk

gebruikelijk

oorspronkelijk

onoorspronkelijk

oneigenlijk

eigenlijk

gede-automatiseerd

geautomatiseerd

secundair gecodeerd

primair gecodeerd
+

Deze termenparen behoeven wel enig commentaar, willen ze niet tot
misverstanden aanleiding geven. Het woord beeld bijvoor beeld, zo ingeburgerd +beeld
dat velen het zullen prefereren boven metafoor, heeft het belangrijke nadeel dat MUSSCHE, 34
het de suggestie wekt dat metaforen altijd visuele voorstellingen opleveren. Vanaf BREMS, 71
Aristoteles heeft men beweerd dat metaforen een grotere aanschouwelijkheid van
de uitdrukking tot gevolg hebben en de notie aanschouwelijkheid is dikwijls als
+
plastiek opgevat, met een verwijzing naar de beeldende (plastische) kunsten. Tasso,
de grote Italiaanse dichter uit de zestiende eeuw, vertolkte de standaardopvatting + STUTTERHEIM 3,
132, 654
van zijn tijd toen hij de metafoor een ‘picturale’ functie toekende en daarmee
meende te hebben voldaan aan een eis die Horatius in zijn Ars Poetica had
geformuleerd: ut pictura poesis (het is met de poëzie zoals met een schilderij), een
van de meest misbruikte en uit hun verband gerukte citaten uit de
literatuurgeschiedenis. Later heeft men wel beweerd dat de beelden die de poëzie
oproept niet rechtstreeks visueel zijn, maar door het ‘innerlijk oog’ worden
aanschouwd en ook daartegen is weer verzet aangetekend. Vooral de psychologie
heeft het inzicht gebracht dat er weliswaar lezers zijn die de neiging hebben wat zij
lezen te visualiseren, maar dat deze neiging eerder door lezerseigenschappen dan
+
door teksteigenschappen wordt gestimuleerd. Ook een onderscheid als dat tussen
+
+
KRAMER, 101
‘picturale’ en ‘suggestieve’ stijlen lost deze verwarring niet op. Evenmin doet de
+
term plastisch dat. Simon Vestdijk heeft de taalplastiek gedefinieerd als
plastiek
VESTDIJK 2, 190
zeggingskracht, waarmee de visualiteit uit het gezicht lijkt verdwenen, maar in
MUSSCHE, 13
zijn analyse van de uitdrukking ‘Morgen ga ik naar huis’, waarin de visualiteit
geen enkele rol lijkt te spelen, betoogt hij dat deze woorden voor de taalgevoelige POELHEKKE, 8
mens worden getransformeerd tot visuele beelden, want voor hem is het woord WESTERLINCK, 114
KRAMER, 87
een levend symbool voor al het zichtbare en al het onzienlijke. Het is duidelijk
dat het plastische en visuele voor Vest-
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dijk dan geen eigenschap meer is van het poëtische beeld, maar eerder een
psychologische omgang met de taal, waarin metaforen hoogstens nog een
belangrijke rol kunnen spelen.
+
Voor Willem Kloos gold het plastische niet alleen het oog maar ook het oor. In
+
zijn beroemde ‘Inleiding’ bij de Gedichten van Jacques Perk schreef hij in 1882
plastiek
SÖTEMANN, 119
dat de plastiek het middel is waarmee de poëzie, door de zinnen, tot de geest
spreekt. Daarmee herformuleerde hij wat de romantiek als het wezen van de
+
beeldspraak had beschouwd: de metafoor sloeg een brug tussen de stoffelijke en
+
de geestelijke aspecten van de menselijke natuur, welke door het verstand
STUTTERHEIM 3, 414
gescheiden werden. Zo formuleerde A.W. Schlegel het in 1801, maar anderhalve
eeuw daarvóór had Blaise Pascal al een verband gelegd tussen het feit dat wij over
geestelijke zaken vaak in stoffelijke metaforen spreken en de dualistische
gespletenheid van het menselijk wezen, dat uit stof en geest bestaat. Voor Kloos
is de notie van de plastiek dus niet meer aan visualiteit in strikte zin gebonden, maar
houdt ze eerder verband met de romantische idee van de tweespalt tussen stof en
geest, die door de metaforische potenties van de taal kan worden overwonnen.
Tegen het begrippenpaar figuurlijk en letterlijk kan worden ingebracht dat de
metafoor in de terminologie van de retorica juist geen figuur, maar een troop is. De
+
term overdrachtelijk is daarom boven figuurlijk te verkiezen en heeft bovendien het
+
voordeel dat hij een letterlijke vertaling van het woord metaforisch
STUTTERHEIM 3, 69, 327
vertegenwoordigt. In de oorspronkelijke definitie die Aristoteles in zijn Poëtica
+
aan het begrip metafoor gaf, is sprake van ‘overdracht’ van een naam naar een
ander begrip dan dat waar die naam eigenlijk bij past. In het voorbeeld uit Roland + metafoor
Holst zou de naam gevangen houden dan worden overgedragen naar het begrip
‘omsluiten’, waarbij eigenlijk de naam omsluiten past. In plaats van ‘naam’ kan men
hier ook ‘teken’ of ‘benoeming’ zeggen, maar wat men in elk geval niet moet beweren
is dat er bij de metafoor een ‘woord’ wordt overgedragen, want een woord is een
teken met zijn betekenis. Om dezelfde reden is het niet verstandig om bij een
metafoor van ‘betekenisoverdracht’ te spreken, al komt men dat vaak tegen. In onze
voorstelling van zaken wordt het begrip ‘omsluiten’ dus oneigenlijk benoemd met
de naam of het teken gevangen houden. De oneigenlijkheid schuilt dus in de metafoor
+
zelf, terwijl de strekking dan identiek wordt met wat eigenlijk is bedoeld, met andere
+
woorden met het begrip waar de overgedragen naam eigenlijk bij hoort.
strekking
Het zal duidelijk zijn dat in deze discussie ingewikkelde taal-
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+

filosofische complicaties op de loer liggen. Uiteindelijk worden deze natuurlijk
+
veroorzaakt door het feit dat de term metafoor zélf een metafoor is. Aristoteles,
metafoor
die dit begrip als een der eersten definieerde, gebruikte er de oneigenlijke naam
‘metafoor/overdracht’ voor, zouden we kunnen zeggen. Hij kon overigens niet anders,
want voor zover we weten had dit begrip geen naam voordat iemand het metafoor
noemde. Anders gezegd: Aristoteles kon niet verder gaan dan te zeggen dat er bij
het door hem als ‘metafoor’ begrepen verschijnsel bij wijze van spreken een
benaming werd ‘overgedragen’, waarbij dit laatste woord zélf niet kon worden
verduidelijkt of gedefinieerd. Hoe de overdracht precies in haar werk gaat, kan dus
principieel niet uit de definitie worden afgeleid. De enorme moeite die taalkundigen,
filosofen en literatuurwetenschappers eraan hebben besteed om de metafoor te
begrijpen stuit onvermijdelijk op het feit dat de definitie zelf een metafoor bevat.
Maar juist dit feit kan ook weer als zeer onthullend worden beschouwd. Er zijn
+
metaforen (en metafoor is er zo een) die tot stand komen uit ‘taalnood’, op grond
+
van het feit namelijk dat er betekenissen of begrippen ontstaan die nog geen
STUTTERHEIM 3, 89
naam hebben en er alleen via overdracht een kunnen krijgen. Zulk een begrip
+
+
zullen we een anonymon noemen, terwijl we voor de metafoor die een anonymon
benoemt, de term catachrese gebruiken. Wanneer we ons het moment proberen + anonymon
in te denken waarop voor het eerst een tafel ontstond en de maker daarvan een +catachrese
MOOIJ 2, 13
woord wilde hebben voor de verticale stutten waarop de tafel rust, dan kunnen
LAUSBERG, 289
we ons voorstellen (a) dat er voor die stutten geen naam bestond en er dus
sprake was van taalnood; (b) dat de maker de beslissing nam de naam ‘poot’ over
te dragen van het begrip ‘verticale stut waarop veel dieren staan’ naar het door hem
vervaardigde anonymon. Zo ontstond dan de catachrese ‘tafelpoot’. We zijn met dit
woord zo vertrouwd dat we ons geen moment realiseren dát we met een catachrese
te maken hebben, of met een metafoor; hoogstens beseffen we, op heldere
+
momenten, dat ‘tafelpoot’ een dode metafoor is, terwijl er al weer iets meer helderheid
voor nodig is om te beseffen dat de combinatie ‘heldere momenten’ óók een dode + dode metafoor
metafoor is.
Er tekent zich hier een aantal complicaties af rond het toch al zo moeilijk te
begrijpen fenomeen van de metafoor. Wat dode metaforen zijn, zal door het
voorbeeld van de tafelpoot duidelijk zijn. Ook, dat we dergelijke metaforen moeten
onderscheiden van creatieve of poëtische metaforen. Tegelijk zal bij de lezer het
idee
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zijn opgekomen dat er in de taal zeer veel dode metaforen bestaan, die door zijn
taalbewustzijn als het ware tot leven worden gewekt: de uitdrukking ‘het idee zal
zijn opgekomen’ was er wéér een. Dat doet het vermoeden rijzen dat de taal zélf
langs de weg van de metafoor wordt opgebouwd: dat de taal kan groeien dankzij
het metaforische principe. Alle begrippen waarmee wij vertrouwd zijn, moeten ooit
nieuw zijn geweest en hun namen zijn wellicht door catachretische overdracht
ontstaan. Daarmee hoeft nog niet gezegd te zijn dat het catachretische principe de
enige manier is waarop de taal haar woordenschat kan uitbouwen. Op het moment
dat men in Vlaanderen besloot een helikopter een ‘wentelwiek’ te noemen,
combineerde men twee reeds gebruikte woorden tot één nieuw woord om het
anonymon aan te duiden. Maar per woord bekeken is hier toch ook van catachrese
sprake, evenals bij de benaming helikopter, die overigens precies hetzelfde in elkaar
steekt als het woord wentelwiek.
+
Vooral in de negentiende eeuw zijn er theorieën over het ontstaan en de
+
ontwikkeling van talen geformuleerd die zich op het catachretisch principe
STUTTERHEIM 3, 240
baseren; deze hoeven ons verder niet bezig te houden. Wel vraagt een andere
complicatie onze aandacht. De uitdrukking de tand des tijds wordt soms als een
voorbeeld van een catachrese gegeven; men benadrukt dan de ‘oneigenlijkheid’
van een dergelijke uitdrukking. Het is echter geenszins duidelijk waarom de tand
des tijds oneigenlijker zou moeten heten dan Roland Holsts wind en water houden
dit eiland gevangen. Beide uitdrukkingen kunnen immers niet letterlijk worden
begrepen en dwingen ons dus tot metaforische interpretatie. Beide uitdrukkingen
hebben bovendien gemeen dat het niet moeilijk is hun strekking aan te geven. Bij
Roland Holst was dat ‘omsluiten’ voor gevangen houden; in het andere geval is het,
laten we zeggen, ‘destructievermogen’ voor tand. Van taalnood is in beide gevallen
dus geen sprake, en dit stelt ons in staat de tand des tijds als een creatieve metafoor
te beschouwen in vergelijking met tafelpoot. Anderzijds moeten we toegeven dat
de tand des tijds een dode metafoor is en daarin weer op tafelpoot lijkt.
We kunnen de tand des tijds ook als een geautomatiseerde metafoor opvatten.
Daarmee bedoelen we dat de uitdrukking in de primaire code van het hedendaagse
Nederlands als één teken met één betekenis optreedt. Dat geldt voor alle dode
metaforen, terwijl creatieve en poëtische metaforen de gespletenheid vertonen, dat
ze op het niveau van de primaire code niet letterlijk kunnen worden begrepen, terwijl
ze op een ander niveau, dat we secun-
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dair noemden, wel overdrachtelijk kunnen worden geïnterpreteerd. De overdracht
van de naam is er dan een van het ene naar het andere niveau, terwijl de overdracht
zich bij de catachrese op hetzelfde semiotisch vlak, binnen dezelfde code, de
primaire, blijft afspelen.
+
Wanneer we ons aan deze afspraken houden, kunnen we verschillende soorten
+
metaforen onderscheiden; ze worden dan ten opzichte van elkaar scherp
metafoor
afgebakend. Tegenover de catachrese staan de creatieve en poëtische metaforen;
tegenover de dode uiteraard de levende metaforen. Anderzijds kan een levende
metafoor al dan niet poëtisch zijn en verdient een poëtische metafoor die naam
alleen als ze creatief en levend is. Het is misschien nuttig om dit met een aantal
voorbeelden te verduidelijken:
rivierarm:
catachrese / dode metafoor / niet-creatief / niet-poëtisch
een strenge winter:
dode metafoor / niet-creatief / niet-poëtisch
het kabinet wankelt:
levende metafoor / creatief / niet-poëtisch
de blote kont der kunst (Lucebert):
levende metafoor / creatief/ poëtisch
Deze typologie heeft het nadeel dat ze geen rekening houdt met de functie van
metaforen binnen de context waarin ze voorkomen. Net als alle andere
+
taalverschijnselen kan men metaforen uiteindelijk alleen begrijpen als men rekening
+
houdt met het pragmatisch gebruik dat ervan gemaakt wordt. Men kan zich
pragmatiek
bijvoorbeeld heel goed voorstellen dat iemand aan de uitdrukking ‘het kabinet
wankelt’ toch de status van een poëtische metafoor wil toekennen. Zo'n lezer
‘gebruikt’ deze uitdrukking dan anders: hij leest haar als poëzie.
Van zeer groot belang is deze pragmatische ‘vrijheid’ van de taalgebruiker als
het gaat om het verschil tussen geautomatiseerde en niet-geautomatiseerde
metaforen. De voorbeelden ‘rivierarm’ en ‘een strenge winter’ behoren tot de eerste
categorie. Wie zich echter realiseert dat ‘rivierarm’ een catachrese is, wie zich
realiseert dat ‘een strenge winter’ een dode metafoor is, beseft daarmee ook dat
het moment van de overdracht die tot deze uitdrukkingen heeft geleid,
+
gereconstrueerd kan worden. Men kan zeggen dat hij deze metaforen dan
+
de-automatiseert. Hij ziet als het ware héén door het feit dat ze in de primaire
de-automatisering
code als eenvoudige tekens fun-
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geren. Op hetzelfde moment zijn deze metaforen niet langer dood; beter zouden
ze ‘sluimerende metaforen’ kunnen worden genoemd, min of meer analoog aan de
wijze waarop we in het inleidende hoofdstuk van ‘sluimerende iconen’ hebben
gesproken (zie p. 30). Sluimerende iconen en sluimerende metaforen zijn als schone
slaapsters die wachten op de reanimerende kus van de taalgebruiker: ze kunnen
tot leven worden gewekt. Ze gaan dan ook in de secundaire code een rol spelen
en krijgen een poëtische functie.
Een der beroemdste voorbeelden van een gede-automatiseerde dode metafoor
die tot nieuw poëtisch leven is gewekt treffen we aan in de eerste strofe van Nijhoffs
Het lied der dwaze bijen:
+

Een geur van hoger honing
verbitterde de bloemen
een geur van hoger honing
verdreef ons uit de woning.

+

VESTDIJK

2, 185

Het werkwoord verbitteren fungeert in de primaire code meestal als een dode
metafoor. Wanneer we van iemand zeggen dat hij verbitterd is, zijn we ons helemaal
niet bewust van het feit dat we de naam van een bepaalde smaak overdragen naar
een ander begrip. In Nijhoffs tekst wordt het begrip waarvan de naam is
overgedragen, echter weer geactiveerd. Honing is eigenlijk zoet, maar de honing
waar de bijen van het gedicht mee te maken hebben is bitter geworden: de bijen
zijn zich bewust geworden van het bestaan van een andere honing, die nog wèl
zoet is.
Nijhoffs tekst impliceert dus de metafoor bittere honing en we herkennen deze
metafoor, omdat we weten dat hij niet letterlijk kan worden begrepen: honing is
namelijk in de primaire code gedefinieerd als ‘zoet’. De metafoor bevat dus een
overdracht waarin de twee semiotische niveaus zijn betrokken: in de primaire code
is honing zoet, in de secundaire code is hij bitter, maar dan in overdrachtelijke zin.
Dit voorbeeld spreekt zo sterk omdat de primaire code over een staande uitdrukking
beschikt die de letterlijke zoetheid van honing als het ware vastlegt: die uitdrukking
luidt ‘zo zoet als honing’. Men zou kunnen zeggen dat deze uitdrukking door Nijhoff
hier stilzwijgend wordt ‘geciteerd’. Zulke gevallen, waarin de secundaire code een
citaat uit de primaire code bevat, worden door de semiotiek met de term hypogram
+
benoemd. Betreft het een echt citaat uit een bestaande tekst, dan spreekt men van
+
een actueel hypogram; in ons voorbeeld gaat het om een potenhypogram
DE FEIJTER, 87
RIFFATERRE, 12,
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tieel hypogram, want Nijhoff citeert niet een tekst waarin de woorden ‘zo zoet als
honing’ voorkomen; hij ‘citeert’ een teken uit de primaire code. Op vergelijkbare
manier kunnen we in deze regels uit Aart van der Leeuws gedicht Vogels het
hypogram ‘zoete troost’ aflezen uit de metafoor zoetheid van 't troostende kirren:
De duif doet de zoetheid van 't troostende kirren
Zacht druipen om voorhoofd en lippen als mirre ...

waarbij overigens een interessant detail is dat mirre in werkelijkheid een bittere
smaak heeft, wat niet pleit voor de consistentie van de beeldspraak in dit fragment.
Een voorbeeld van een actueel hypogram treffen we aan in het gedicht Hoera!
de herfst komt van H.H. ter Balkt:
De roodkoperen kont van de kunst
wordt door velen gekust,
zo komen ook op de 6owatts gloeilamp
vliegen en torren af bij miriaden

De eerste regel hiervan bevat een citaat uit een gedicht van Lucebert, verdediging
van de 50-ers, waarvan hier het betreffende fragment:
gij letterdames en gij letterheren,
gij die in herenhuizen diep zit uit te pluizen daden,
ik zeg Daden van genot en van ontberen,
wanneer gij blake rimbaud of baudelaire leest;
hoort, door onze verzen jaagt hun heilige geest:
de blote kont der kunst te kussen onder uw sonnetten en balladen.

De tekst van Ter Balkt neemt de uitdrukking de kont der kunst over van Lucebert.
In die oorspronkelijke context was de uitdrukking natuurlijk een metafoor, maar Ter
Balkt gebruikt deze metafoor alsof ze een letterlijke betekenis had en voegt er een
nieuwe metafoor (roodkoperen) aan toe. De relatie tussen roodkoperen en kont van
de kunst is metaforisch, maar de interpretatie van deze extra metafoor moet ervan
uitgaan dat het element de kont van de kunst letterlijk kan worden genomen, zoals
men ook de metafoor ‘een bloeiend meisje’ wat bloeiend betreft slechts kan
interpreteren mits men ervan uit kan gaan dat meisje letterlijk bedoeld is. De
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tekst van Lucebert, althans het actuele hypogram de kont der kunst, behoort dus
vanuit het perspectief van Ter Balkt gezien tot de primaire code: hij gebruikt deze
zoals Nijhoff de uitdrukking ‘zo zoet als honing’ gebruikte. Het is natuurlijk niet
helemaal bevredigend zowel ‘de kont der kunst’ als ‘zo zoet als honing’ tot eenzelfde
+
code te rekenen; we moeten een derde niveau onderscheiden, namelijk dat van
het totaal aan eerder geactualiseerde hypogrammen, of het geheel aan eenmaal + ECO, 134
bestaande teksten in een taal, waarvan de poëtische functie zich evengoed kan
bedienen als van de potenties van die taal, met andere woorden: alles wat
mogelijkerwijs in die taal kan worden gezegd.
De semiotische finesses van deze problematiek behoeven ons niet verder bezig
te houden. Van belang is dat metaforische hypogrammen worden begrepen als
metaforen waarbij de overdracht zich niet binnen één code voltrekt. Daarin verschillen
ze dus van catachreses en dode metaforen. Maar ook hier doen zich complicaties
voor. Dat Nijhoff in de regel verbitterde de bloemen een dode metafoor reanimeerde,
is duidelijk voor iedereen die de letterlijke betekenis van het woord bitter kent, en
dat zullen praktisch gesproken alle gebruikers van de primaire code, het
hedendaagse Nederlands, zijn. Niet al die gebruikers zijn echter op de hoogte van
de etymologische afkomst van de woorden die zij gebruiken en ook die afkomst kan
aanleiding zijn tot metaforische overdracht.
De taalkunde onderscheidt een aparte categorie metaforen die radicale metaforen
+
worden genoemd. Hierbij vindt geen overdracht plaats van een naam of teken naar
+
een begrip dat eigenlijk anders wordt benoemd, maar overdracht van een
radicale metaforen
STUTTERHEIM 3, 421
woordwortel (radix) naar een ander begrip. Zo kan men zich voorstellen dat de
wortel bind- voorkomt in zulke uiteenlopende woorden als band, bond, verband,
verbond, verbinden, vastbinden, verbintenis, gebondenheid, bandeloos, binding,
bondig enzovoort. Al deze woorden zouden dan metaforisch zijn ten opzichte van
elkaar en van al deze metaforen zou de strekking te zoeken zijn in de ‘oerbetekenis’
van de wortel bind-, een oerbetekenis die op zich echter niet kan worden benoemd
omdat de wortel geen woord is. In de praktijk van het taalgebruik betekent dit dat
het kan lijken dat een woord metaforisch wordt gebruikt, terwijl in feite de
onoverdrachtelijke betekenis van zijn wortel wordt gebruikt. Men kan zich dit voor
ogen stellen door middel van een zin als ‘De kat kijkt naar de muis en aarzelt’. In
eerste instantie zullen we hier van een metafoor willen spreken, want katten aarzelen
niet; dat doen alleen mensen. Maar voor wie weet dat ‘aarzelen’ de wortel ‘aars’ be-
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vat en de etymologische betekenis ‘achterwaartse bewegingen met de aars maken’
heeft, zal beseffen dat in deze zin van een hoogst letterlijk woordgebruik sprake is,
terwijl we juist een metafoor maken als we menen het woord ‘aarzelen’ letterlijk te
gebruiken. In plaats van radicale metafoor zou de term etymologische metafoor dus
ook op zijn plaats zijn. Nu zijn we ons van de etymologische afstamming van onze
woorden doorgaans niet bewust en daardoor zijn etymologische metaforen nog veel
doder dan dode metaforen. Maar zelfs die kunnen tot leven worden gewekt. In het
zinnetje over de kat die naar haar prooi kijkt en met haar achterwerk beweegt om
de juiste afzetpositie voor haar sprong te vinden, gebeurt dat voor degene die de
etymologische afkomst van het woord aarzelen kent. Hij zal dus een metafoor
herkennen, die principieel anders tot stand komt dan de ‘gewone’ metafoor die de
naïeve taalgebruiker zal waarnemen bij het aarzelen van de kat. Voor hem zal de
metaforische overdracht zich binnen de primaire code afspelen (de kat aarzelt en
lijkt dus op een mens), terwijl de etymologisch geïnformeerde taalgebruiker zoiets
als de deconstructie van een radicale metafoor zal waarnemen. Radicale metaforen
+
kunnen als creatieve metaforen worden aangemerkt als ze worden gedeconstrueerd
en voor die deconstructie is meer vereist dan de normale taalkundige competentie +deconstructie
SCHROVER 2
waarover elke gebruiker van de primaire code beschikt.
Ook de deconstructie van radicale metaforen is een middel waarmee de poëtische
taal effecten sorteert. De woorden ‘dichten’ in de zin van ‘afsluiten’ en ‘dichten’ in
de zin van ‘verzen maken’ zijn etymologisch verwant en kunnen dus als radicale
metaforen van elkaar worden beschouwd. In De ballade van de gasfitter weet Gerrit
Achterberg uit deze radicale metafoor een groot surplus aan betekenis te creëren.
+
In het hier volgende ‘plezierdicht’ van Drs. P. wordt aan het gebruik van het
+
hypogram een schrale troost nog aanzienlijk meer betekenis toegevoegd voor
hypogram
wie weet dat de etymologische betekenis van schraal zowel het begrip ‘zeldzaam’
als het begrip ‘mager’ bevat:
Lancelot, ridder met blaam noch vrees
Was behept met een ideaal
Wat hij tot vervelens toe bewees
Zowel schriftelijk als oraal
Hij zocht, moet U weten, het Hoogste, lees:
De ergens voorhanden Graal
Hij faalde, maar vond koninginnevlees
En die troost was nu niet bepaald schraal
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Als Marsman het in het veertiende gedicht van Tempel en Kruis heeft over een
vrouw die haar toilet voltooit, is er van meer sprake dan van een woordspeling, want
etymologisch betekent voltooien inderdaad ‘de tooi vervolledigen’; de uitdrukking is
uiterst onspectaculair, maar wie het woord voltooien weet te deconstrueren zal de
radicale metafoor herkennen. Als J.A. Dèr Mouw van het geluid dat een troep
marcherende soldaten maakt als zij de trompetten steken zegt dat zij hun uitdaging
smijten hoog in de dag (Volledig dichtwerk p. 249), deconstrueert ook hij een radicale
metafoor en brengt daardoor een ‘beeld’ tot stand. Wij wisten immers niet meer dat
‘uitdagen’ iets met ‘dag’ te maken heeft. De dichter heeft ons daaraan herinnerd en
daardoor het beeldende vermogen van de taal vergroot.
Jan Emmens' gedichtje Standpunt zou kunnen worden aangevoerd als bewijs
dat, ook als het gaat om de idee van de overdracht die ten grondslag ligt aan alle
metaforiek, dichters reeds weten en toepassen wat geleerden nog moeten bedenken,
zoals we al vaker hebben geconstateerd. Zelfs wat een radicale metafoor is blijkt,
gezien de slotregels, voor de dichter geen geheim:
Een wiel, dat draait. Ik niet,
ik stuntel op twee benen
en noem dat Lopen, Gaan.
Sta ik toevallig stil, dan heet dat
het standpunt dat ik inneem.

Metafoor, metonymie en vergelijking
In het bovenstaande hebben wij alle op p. 156 opgesomde termen waarmee
metaforen doorgaans worden aangeduid van toelichting voorzien. Nu zullen we
dieper op de taalkundige en semantische complicaties ingaan waarmee de metafoor
is behept en die haar tot een van de meest bestudeerde taalverschijnselen hebben
gemaakt. Het grootste probleem is de precieze relatie die tussen de twee
hoofdklassen van ‘beelden’ bestaat: de metafoor en de metonymie. Op dit
onderscheid is onder andere Jakobsons theorie van de poëtische functie gebaseerd,
zoals we hebben gezien. Het onderscheid is echter geenszins onproblematisch.
+
De eerste poging om tot een logische systematiek voor de metafoor te komen
+
+
metafoor
werd ondernomen door Aristoteles, in de vierde eeuw voor onze jaartelling. In
zijn Poëtica onderscheidt hij vier typen metaforen. Hierna worden deze genoemd + ARISTOTELES VAN PEER,
127
en toegelicht:
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a. metaforen met overdracht van het geslacht (genus) op de soort (species). Zijn
voorbeeld luidt: ‘Hier ligt mijn schip’ De overdracht moet hier aldus worden begrepen:
de algemene naam (geslacht) komt in plaats van een minder algemene (soort).
Immers, ‘voor anker liggen’ (in onze terminologie de strekking) is minder algemeen
dan ‘liggen’. De minder algemene strekking wordt dus vervangen door de meer
algemene metafoor.
+
Nota bene: hier is het begrip ‘overdracht’ begrepen in termen van vervanging of
+
substitutie: de onoverdrachtelijke naam wordt vervangen door een
overdracht
overdrachtelijke. De substitutietheorie is overigens niet onomstreden. Aristoteles
zelf heeft zich er niet over uitgelaten.
b. metaforen met overdracht van de soort op het geslacht. Aristoteles' voorbeeld
luidt: ‘Odysseus heeft tienduizend heldendaden verricht’. De notie ‘tienduizend’ is
een verbijzondering (soort) van de meer algemene notie ‘zeer veel’ (geslacht). Hier
komt dus een minder algemene naam in plaats van een meer algemene; de strekking
is meer algemeen dan de metafoor.
c. metaforen met overdracht van soort op soort. Het voorbeeld dat Aristoteles geeft
is erg onduidelijk. Volgens sommigen is de tekst van de Poëtica hier onbetrouwbaar.
Daarom zullen we van verdere toelichting afzien.
+

d. metaforen gebaseerd op analogie. Bij deze ‘evenredigheidsmetaforen’ zijn er
+
altijd vier factoren in het geding. Het voorbeeld van Aristoteles luidt als volgt:
analogie-metafoor
Dionysos (de god van de dronkenschap) heeft dezelfde relatie tot de wijnbeker STUTTERHEIM 3, 515
als Ares (de god van de oorlog) tot het schild. Daarom kunnen we een wijnbeker MOOIJ 2, 65
metaforisch aanduiden als ‘het schild van Dionysos’ en een schild als ‘de wijnbeker
van Ares’. Om een moderner voorbeeld te geven: een schoolmeester verhoudt zich
tot zijn rode potlood als een soldaat tot zijn wapen:
soldaat: wapen = schoolmeester: rood potlood
Hieruit kunnen we twee metaforen construeren: ‘het wapen van de meester’ en ‘het
rode potlood van de soldaat’. Op dezelfde wijze kan men de metafoor ‘levensavond’
en de metafoor ‘de ochtend van het leven’ construeren uit deze analogieën:
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ouderdom:

leven

=

avond:

etmaal

jeugd:

leven

=

ochtend:

etmaal

Aristoteles was zelf van oordeel dat analogie-metaforen de be langrijkste zijn en
het sterkste poëtische effect sorteren. De later opgestelde theorie dat alle metaforen
op analogie zijn gebaseerd, en dat men de typen a en b van Aristoteles beter kan
+
beschouwen als synecdochen, ligt in het verlengde van Aristoteles' opvatting. De
+
synecdoche werd echter gerekend tot de metonymie, waarvan ze een speciale
synecdoche
MORIER, 1056
vorm vertegenwoordigde. Op deze manier werd de typologie van Aristoteles al
MUSSCHE, 67
spoedig ondermijnd en ontstond er aanzienlijke spraakverwarring. Het is van
ECO, 279
belang daarin enige orde aan te brengen.
metonymie
Als we de typen a en b van Aristoteles opnieuw onder de loep nemen, dan
blijken er geen vier maar slechts drie factoren in het geding te zijn, wanneer we
proberen een analogie op te stellen zoals hij dat zelf bij type d heeft gedaan:
mijn schip :

ligt voor anker =

mijn schip :

ligt

Odysseus :

10.000
heldendaden =

Odysseus :

zeer veel
heldendaden

Doordat in deze ‘vergelijkingen’ (die het natuurlijk in eigenlijke zin niet zijn) de
factoren 1 en 3 identiek zijn, kunnen we er ook telkens maar één metafoor uit
construeren en niet twee, zoals bij type d het geval was. Er zijn dus goede gronden
om de typen a en b als van wezenlijk andere aard te beschouwen dan het type d.
De behoefte om hier een aparte categorie te onderscheiden is daardoor alleszins
begrijpelijk. Deze categorie is die van de synecdoche. Onder de synecdoche laat
men de volgende tropen vallen:
Geslacht in plaats van soort. Dit is Aristoteles' type a.
Voorbeeld: in deze straat staat ons huis.
Soort in plaats van geslacht. Dit is Aristoteles' type b.
Voorbeeld: hij heeft het me al twintig keer verteld.
Geheel in plaats van deel. Dit staat bekend als totum pro parte.
Voorbeeld: haar lichaam was gehuld in een bikini.
Deel in plaats van geheel. Dit staat bekend als pars pro toto.
Voorbeeld: de vloot bestaat uit driehonderd bodems.
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Enkelvoud in plaats van meervoud.
Voorbeeld: de uil jaagt 's nachts.
Meervoud in plaats van enkelvoud.
Voorbeeld: hevige regens teisterden het land.
Grondstof in plaats van object.
Voorbeeld: zij eten van zuiver zilver.
Daarnaast worden niet tot de synecdoche maar wel tot de metonymie gerekend:
Oorzaak in plaats van effect.
Voorbeeld: Othello stierf aan zijn jaloezie.
Effect in plaats van oorzaak.
Voorbeeld: zijn stem beefde van de kou.
Houder in plaats van inhoud.
Voorbeeld: ik heb al drie glazen gedronken.
Ruimte in plaats van wat zich daarin bevindt.
Voorbeeld: het hele stadion juichte.
Eigenschap in plaats van drager.
Voorbeeld: het groen staat er fris bij.
Producent in plaats van produkt.
Voorbeeld: Shakespeare ontroert ons nog steeds.
+

De voorbeelden maken duidelijk dat de scheidslijn tussen synecdoche en metonymie
+
niet erg scherp is. Misschien kan men zeggen dat het bij de synecdoche gaat
LAUSBERG, 295
om relaties van ‘ingeslotenheid’, zowel in abstracte zin, zoals bij ‘liggen’ dat ‘voor
anker liggen’ insluit, als in concrete zin, zoals bij ‘in deze straat staat ons huis’. Bij
de metonymieën (waarvan de hierboven gegeven lijst allesbehalve volledig is) gaat
het dan om meer kwalitatieve relaties of, zoals in de opvatting van Jakobson, om
+
relaties gebaseerd op contiguïteit of nabijheid. Het laatste voorbeeld geeft echter
een toch weer abstractere relatie te zien en zou redelijkerwijs als een synecdoche + contiguïteit
kunnen worden beschouwd.
De vraag is vervolgens of er uit het feit dat metonymieën (in-
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clusief synecdochen) worden onderscheiden van metaforen in strikte zin,
beantwoordend aan Aristoteles' categorie d, conclusies zijn te trekken over de wijze
waarop we de beide soorten tropen interpreteren en over het effect dat ze in de
poëtische functie teweegbrengen. Nu kan men zeggen dat metonymieën zijn
gebaseerd op de gemeenschappelijkheid van een of meer semantische kenmerken,
die zowel in het vervangende als het vervangen woord worden aangetroffen en dat
+
de metonymie juist deze gemeenschappelijke kenmerken belicht. Daartegenover
+
+
metonymie
kan men van de eigenlijke metafoor zeggen dat zij juist semantische kenmerken
merken belicht of benadrukt die niet gemeenschappelijk zijn aan de vervangende + metafoor
(metaforische) en de vervangen term (de strekking).
Bij elke troop moeten we een aantal semantische kenmerken verdonkeremanen
+
of supprimeren, juist omdat letterlijke interpretatie niet mogelijk is. In het aan Roland
Holst ontleende voorbeeld konden we wind en water houden dit eiland gevangen + letterlijk taalgebruik
slechts interpreteren nadat we het semantische kenmerk ‘niet-menselijk’ bij wind
en water hadden gesupprimeerd. Luceberts blote kont der kunst kan alleen worden
geïnterpreteerd als we bereid zijn de kunst als een lichaam te beschouwen en dus
het semantische kenmerk ‘niet-lichamelijk’ bij kunst te supprimeren, dan wel het
kenmerk ‘lichamelijk’ eraan toe te voegen. Bij de metafoor ‘het schild van Dionysos’
moeten we de kenmerken die met grondstof, wapengebruik en oorlog te maken
hebben supprimeren om de strekking ‘wijnbeker’ te kunnen vatten. Maar: nadat al
deze kenmerken zijn weggedacht zullen ze zich tòch doen gelden en aan de metafoor
de associatie met wapengebruik en oorlog toevoegen. De gesupprimeerde
kenmerken spelen dus, als men wil, een stiekeme rol; hun betekenis dringt als het
ware door de achterdeur weer naar binnen. Bij de metonymie is dit niet het geval.
Als we zeggen: ‘de bemanning bestaat uit zestien koppen’ (wat een pars pro toto
en dus een synecdoche is), dan worden veel semantische aspecten van wat we
een mannenlichaam noemen gesupprimeerd, maar deze interfereren niet met onze
interpretatie van de troop. Wat wordt verzwegen, namelijk dat de bemanning over
nog andere lichaamsdelen beschikt dan koppen, speelt bij de interpretatie geen rol.
Wat bij een metafoor wordt verzwegen, doet dat wel. Wie een wijnbeker ‘het schild
van Dionysos’ noemt, vraagt juist aandacht voor wat door de supprimatie van
semantische kenmerken wordt verzwegen: namelijk, dat dronkenschap iets met
gewelddadigheid of met zelfverdediging te maken kan hebben.
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Dit punt is van wezenlijk belang. De analyse in termen van semantische kenmerken
verklaart waarom de typen a en b van de metafoor volgens Aristoteles door latere
retorici als synecdochen werden beschouwd. Aristoteles vond zelf ook dat de
metaforen van het vierde type, de evenredigheidsmetaforen, verreweg de
interessantste waren, en over zijn indeling is hij dus zelf ook niet helemaal tevreden
geweest. Door dit alles was er verwarring ontstaan over de precieze afbakening
van de termen. Onze bevindingen tenderen ernaar dat we metaforen beschouwen
als tropen die de gesupprimeerde betekenisaspecten wèl een rol laten spelen in de
betekenis van de troop, terwijl metonymieën betekenisaspecten supprimeren omdat
deze er niet toe doen. Dat is een andere typologie dan die van Jakobson, welke is
gebaseerd op similariteitsrelaties bij metaforen en contiguïteitsrelaties bij
metonymieën. Deze theoretische impasse zullen we niet verder onderzoeken. Wel
zullen we handhaven dat het typologisch onderscheid tussen metaforen en
metonymieën wordt verantwoord door onze bevindingen over de wezenlijk
verschillende rol die de gesupprimeerde kenmerken in de beide categorieën spelen.
+
In termen ontleend aan de moderne theorie van de metafoor kunnen we zeggen
dat bij de metafoor van een dualistische interpretatie sprake is en bij de metonymie + MOOIJ 2
van een monistische. Over de vraag of de letterlijke betekenis van het metaforisch
+
gebruikte woord in de interpretatie van een metafoor al dan niet een rol speelt, is
lang en uitvoerig gefilosofeerd. Het zal duidelijk zijn dat onze bevindingen ertoe + STUTTERHEIM 3, 221,
339, 581
leiden dat deze vraag positief wordt beantwoord, en dat we de metonymie juist
van de metafoor onderscheiden doordat de situatie daar anders is. Als we zeggen
dat ‘Rembrandt vele bezoekers trekt’, dan laten we de gesupprimeerde kenmerken
van de troop geen rol spelen. Dat het eigenlijk niet om ‘Rembrandt’ gaat maar om
een tentoonstelling van schilderijen door Rembrandt geschilderd, dat alles
supprimeren we en laten we verder geen rol spelen; we interpreteren de troop
‘Rembrandt’ dus alleen met inachtneming van de semantische kenmerken die hij
in zijn overdrachtelijk gebruik behoudt; met andere woorden, we interpreteren
monistisch.
De metafoor de blote kont der kunst interpreteren we dualistisch. Alleen al om de
metafoor te onderkennen, supprimeren we een aantal semantische kenmerken. Die
kunnen we als volgt aanduiden: de kunst is niet lichamelijk, de kunst heeft dus ook
geen edele en onedele lichaamsdelen (let op: bij dit laatste maken we zélf gebruik
van metaforen) en dus is het bij de kunst niet moge-
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lijk zich aan de vernederende activiteit van het vereren van onedele delen over te
geven. Maar vervolgens keren deze betekenisaspecten allemaal terug in onze
interpretatie: de kunst kent wél edele en onedele aspecten en het is minderwaardig
de onedele daarvan te waarderen. Onze interpretatie is dan dualistisch geworden:
we lezen kunst dus zowel in haar letterlijke betekenis (niet-lichamelijk), als in haar
metaforische betekenis (wel lichamelijk).
+
Men heeft wel geopperd, dat de evenredigheidsmetafoor zelf kan worden
+
geanalyseerd als een combinatie van twee metonymieën. De analyse verloopt
DUBOIS, 108
analogie-metafoor
dan als volgt. De metafoor ‘levensavond’, door Aristoteles zelf als voorbeeld
gegeven, kan worden geconstrueerd uit de analogie:
ouderdom: leven = avond: etmaal
Daarin zijn vier factoren te onderscheiden, maar twee betekenissferen: het leven
van een individu en het etmaal. Aan een bepaalde fase van beide sferen kan het
semantische kenmerk ‘vroeg’ (of ‘jong’) worden toegeschreven. De
gemeenschappelijkheid van dit kenmerk aan beide sferen stelt ons in staat deze
metonymieën op te stellen:
ochtend

-

vroeg

jeugd

-

vroeg

Dat het hier inderdaad om metonymieën gaat, is te verdedigen: de eigenschap
wordt immers genoemd in plaats van de drager ervan. Naar een andere fase van
de noties ‘leven’ en ‘etmaal’ kijkend komen we tot twee andere metonymieën:
avond

-

laat

ouderdom

-

laat

De werking van de metafoor ‘levensavond’ zou als volgt kunnen worden
geschematiseerd:
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+

waarbij I staat voor intermediair kenmerk, een semantisch kenmerk dat aan beide
+
sferen gemeenschappelijk is.
intermediair
+
De metafoor overbrugt dus de afstand tussen twee betekenissferen of
+
semantische isotopieën (vroeger wel woordvelden genoemd) door middel van
isotopie
(minstens) één semantisch kenmerk dat aan beide sferen gemeenschappelijk
is. De notie van de metaforische afstand die hieruit is af te leiden betreft dan de
verwijdering van de twee sferen of isotopieën en de daaraan gerelateerde ‘spanning’
die de metafoor moet leveren om de afstand te overbruggen. Het is geenszins zo
dat, hoe verder de isotopieën van elkaar verwijderd zijn, des te energieker of
krachtiger de metafoor is. Om een voorbeeld te geven: de isotopie ‘landschap’ en
de isotopie ‘vrouwelijk wezen’ zullen als ver van elkaar verwijderd worden ervaren,
maar metaforen die deze afstand overbruggen zijn zó veelvuldig gebruikt en zo
conventioneel geworden, dat men bij wijze van spreken een apart ‘beeldveld’ zou
kunnen onderscheiden dat al die metaforen huisvest. Dat begint al met het bijbelse
Hooglied, dat de hals van de geliefde vergelijkt met een toren, haar ogen met vijvers
en haar gestalte met de Libanon, het culmineert in Baudelaires gedicht De reuzin
en klinkt nog door in de metafoor schedelveld uit het eerder geciteerde gedicht van
Jan Engelman (zie p. 84), een metafoor die overigens moeilijk te analyseren is
omdat men bij het zoeken naar het intermediaire semantische kenmerk dat de beide
sferen verbindt, niet veel verder komt dan ‘oppervlakte’ of ‘uitgestrektheid’.
+
+
Wat hier het intermediair kenmerk is genoemd, staat in de retorische traditie
+
+
intermediair
bekend als het tertium comparationis, het derde lid van de vergelijking; andere
+
+
tertium
termen zijn de grond of de motivatie van de metafoor. Op de achtergrond van
+
comparationis
dit begrip zweeft de hardnekkige overtuiging, het helderst door Quintilianus
+
motivatie
geformuleerd, dat elke metafoor zou kunnen worden uitgelegd als een verkorte
vergelijking die als men haar reconstrueert, vanzelf het intermediair te voorschijn
brengt. Aan de metafoor ‘levensavond’ zou de vergelijking ten grondslag liggen dat
‘de ouderdom van het leven is als (of lijkt op) de avond van de dag, omdat ze beide
laat zijn, de een in het leven, de ander in de dag’. In deze wat omslachtige formulering
is de analogie zoals Aristoteles die zag vervat; zij voegt er alleen het intermediair
aan toe. Deze zienswijze zou voor alle metaforen geldigheid hebben. De schedel
zou lijken op een veld omdat hij uitgestrektheid heeft en de kunst zou lijken op een
lichaam omdat ze, net als het lichaam, minderwaardige delen of aspecten kent.
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Een metafoor is een korte vergelijking, zei Quintilianus en Hegel zei het hem na:
...eine ganz ins Kurze gezogene Vergleichung. Tegenwoordig overheerst de opinie
dat dit in strikt logisch opzicht verdedigbaar is, maar dat er op stilistische en
+
psychologische gronden toch een onderscheid tussen de metafoor en de vergelijking
+
moet worden gemaakt. De metafoor is intenser, gevoelsmatiger, heftiger,
STUTTERHEIM 3, 518
MUSSCHE, 50
subjectiever en expressiever, terwijl de vergelijking meer de vrucht is van
VESTDIJK 2, 176
afstandelijke beschouwing en rationele bespiegeling. De vergelijking is echter
+
vooral de expliciete signalering van een overdracht of mogelijke overdracht, terwijl
+
de metafoor steeds een voltrekking van de overdracht is, een gerealiseerde
vergelijking
overdracht die, in tegenstelling tot een vergelijking, niet letterlijk kan worden
begrepen.
De vergelijking signaleert de overdracht doorgaans met behulp van een partikel
als gelijk, als, zoals, soms met voegwoorden als wanneer, alsof, indien en soms
ook met behulp van een werkwoord met de betekenis ‘lijken op’. Een aantal
voorbeelden illustreert de verschillende mogelijkheden:
Zijn vrees staat als een bevend spook
te kijk op zijn Picasso-doeken ...
(S. Carmiggelt)
Ze kwam aan een huis waar doden zaten
Rondom een tafel, alsof zij aten ...
(H. de Vries)
Mijn ziel gelijkt de blijde zomerdag
Die mij op deze lentedag doortrilt ...
(J. Perk)
+

Het is niet onbelangrijk te beseffen dat deze drie teksten letterlijk kunnen worden
begrepen: ze brengen geen overdracht tot stand, maar wijzen op de mogelijkheid + litterlijk taalgebruik
van een overdracht en dus van een metafoor. Strikt genomen zeggen ze alledrie
dat iets op iets anders lijkt en dat mogen we letterlijk verstaan. De doden om de
tafel in het voorbeeld van Hendrik de Vries lijken op levenden. De intermediair ligt
hier besloten in het woord zaten: doorgaans zijn het levenden die om een tafel zitten
(om te eten bijvoorbeeld) en de vergelijking wordt hierdoor gemotiveerd. In het
voorbeeld van Carmiggelt moeten we de intermediair zoeken in het woord staat en
bij Perk in het woord doortrilt. In al deze gevallen is de interme-
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diair niet onmiddellijk in de tekst gegeven, maar moet hij er al interpreterend uit
worden afgeleid. Al wordt hier de mogelijkheid tot overdracht dus wel expliciet
gesignaleerd, de intermediair blijft toch verzwegen. In een ander type vergelijking,
+
waarvoor men wel de term simile gebruikt, wordt de intermediair met name
+
genoemd, zodat volledig expliciet wordt, niet alleen dat een metafoor mogelijk
simile
is, maar ook op grond van welke intermediair. ‘Haar stem is zo helder als kristal’ LUDWIG, 169
mag als voorbeeld gelden, of ‘hij is zo glad als een aal’. De spreektaal kent vele
similes die tot staande uitdrukkingen zijn geworden, maar ook dichters gebruiken
ze vaak, zoals A. Roland Holst in Herfstweer:
Hier nog te staan bij de oude ramen waar zij lag
lenig en welig als een dier ...

In dergelijke gevallen is het juist de expliciete vermelding van de intermediair die
benadrukt dat de tekst letterlijk moet worden genomen en dat we dus eigenlijk
+
helemaal niet met een metafoor te maken hebben. Vandaar dat de zogenaamde
+
homerische vergelijking eigenlijk een simile moet heten. Het gaat immers om
homerische vergelijking
een lange, uitgewerkte vergelijking die als een soort vignet een betrekkelijk
ELEMA, 159
geïsoleerde rol speelt in de context. Een element in de tekst wordt met iets
MUSSCHE, 45
vergeleken, en dat laatste wordt dan verzelfstandigd en krijgt een eigen, vaak
uitvoerige beschrijving, die in zoverre buiten de tekst blijft dat zij betrekking heeft
op iets dat zelf niet tot de tekst behoort, maar waarmee iets in de tekst wordt
vergeleken. Het beroemdste voorbeeld uit onze poëzie is de passage over de twee
wielrijders uit de tweede zang van Gorters Mei; wij geven een voorbeeld uit de eerste
zang:
Toen werd de zee wel als een groot zwaar man
Van vroeger eeuw en kleding, rijker dan
Nu in dit land zijn: bruin fluweel en zij
Als zilver en zwart vilt en pelterij
Vér uit Siberisch Rusland; geel koper
Brandt vele lichtjes in de plooien der
Hozen, ...

De homerische vergelijking (zo genoemd omdat Homeros er veelvuldig gebruik van
maakte) doet ons ouderwets aan, maar men kan zich redelijkerwijs afvragen of ze
toch niet de grondslag blijft vormen van veel sonnetten, waarin immers dikwijls een
sub-
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jectief beleven door de dichter wordt vergeleken met een objectieve toestand in de
buitenwereld (Willem Kloos' beroemde Ik ween om bloemen... laat dit voortreffelijk
zien: de laatste zes regels daarvan kunnen als een homerische vergelijking worden
gelezen). In Februarizon van Paul Rodenko is de homerische vergelijking zelfs de
essentie:
Weer gaat de wereld als een meisjeskamer open
het straatgebeuren zeilt uit witte verten aan
arbeiders bouwen met aluinen handen aan
een raamloos huis van trappen en piano's.
De populieren werpen met een schoolse nijging
elkaar een bal vol vogelstemmen toe
en héél hoog schildert een onzichtbaar vliegtuig
helblauwe bloemen op helblauwe zijde.
De zon speelt aan mijn voeten als een ernstig kind.
Ik draag het donzen masker van
de eerste lentewind.

In dit gedicht treffen we vergelijkingen aan gemarkeerd door als (regel 1 en regel
9), een groot aantal metaforen (waarvan aluinen handen de moeilijkste is) en ten
slotte, in de regels 3 tot en met 8, een beschrijving van het straatgebeuren die in
zekere zin als verzelfstandigd kan worden beschouwd: men zou haar kunnen
weglaten en toch een samenhangende poëtische tekst overhouden, precies zoals
het bij de klassieke homerische vergelijking het geval is.
Er moet nog een aantal opmerkingen over de vergelijking worden gemaakt. Ten
eerste: het vergelijkingspartikel kan worden weggelaten, zoals in de eerste regel
+
van Max de Jongs Anekdote; men spreekt dan van een asyndetische vergelijking:
+

De gracht een lasso om het eng plantsoen
(alsof zich zo het paradijs liet vangen!)

asyndetische vergelijking

KAZEMIER,

Er dreigt hier begripsverwarring met de metafoor. Dat is eveneens het geval wanneer
het vergelijkingspartikel wordt vervangen door een tweede naamval, zoals in de
uitdrukking ‘een reus van een kerel’. Kan men daar nog vrede hebben met de
benaming ‘vergelijking’, moeilijker wordt dat als Bertus Aafjes naar aanleiding van
bloeiende boomgaarden spreekt van het Brussels kant der bongerden; we zullen
dat toch als een metafoor ervaren.
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Anderzijds is het onjuist elk voorkomen van het partikel als op te vatten als het
signaal van een vergelijking. In de tweede strofe van Willem de Mérodes Begrafenis
is van een vergelijking geen sprake:
Het glas heeft een geslepen rand.
De schuif is van licht notehout;
uit donker is de kist gebouwd,
als passend voor een man van stand.
+

(al treffen we hier wel een mooi voorbeeld van een radicale of etymologische
metafoor aan, in passend). Evenmin is dat het geval in de beroemde regel en
het leven vliet gelijk het vlood uit Bloems Insomnia; er treedt immers geen
overdracht op.
+
Sommigen onderscheiden ook de hypothetische vergelijking als een aparte
categorie. We kunnen dit begrip illustreren met de eerste strofe van Nijhoffs derde
gedicht uit de groep ‘Aan mijn kind’ in De wandelaar:

+

hypothetische
vergelijking
VESTDIJK 2, 177

Wanneer men kinderen voor een venster brengt
Vlak voor een venster, dat het stromend licht
Hangt in het haar en diep in 't zacht gezicht,
Lachen hun ogen alsof God hen wenkt.

De implicatie van de vergelijking zou hier kunnen zijn ‘alsof God hen wenkt maar
dat is niet zo’. Een tweede voorbeeld vinden we in G.J. Resinks Aardbeving 's
nachts:
Het ruist ineens geweldig om het huis
als loopt tot waar de tuberozen staan
de zee.

Dat er inderdaad goede gronden zijn om hypothetische vergelijkingen te
onderscheiden van reële, kan blijken uit het gedicht De vlucht van Han G. Hoekstra.
Het gaat over een meisje dat bij de geboorte haar moeder heeft verloren en in het
boerengezin erg eenzaam is; haar vader had eigenlijk een zoon willen hebben. Het
gedicht besluit zo:
En spoedig raakte ze van hen vervreemd.
Soms kon ze in de late avond staan,
als een, die luisterend een stem verneemt,
maar niet de duistere herkomst kan bepalen.
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Een zwoele zomer is zij weggegaan,
haastig, als om een schade in te halen.

De vergelijking in de slotregel is hypothetisch, die in de derde regel daarentegen
reëel.
Niet altijd geeft een vergelijking dus een feitelijke analogie weer. De metafoor
doet dat nooit. Zo zou men tot een driedeling kunnen komen: reële vergelijkingen,
hypothetische vergelijkingen en metaforen. Deze staat dan tegenover de eerder
door ons gemaakte tweedeling die vergelijkingen beschouwt als potentiële metaforen,
terwijl metaforen de overdracht ook metterdaad realiseren.
In alle gevallen is er echter sprake van analogie, met als gevolg dat de vergelijking
en de metafoor samen tegenover de metonymie staan, die niet op analogie is
gebaseerd. De analogie kan worden beschreven op de wijze van Aristoteles, door
middel van een evenredigheid, zoals bij metaforen waarbij vier factoren in het geding
zijn; we hebben daarvan al voorbeelden gegeven. Een bijzondere vorm van de
+
evenredigheidsmetafoor is de zogenaamde kenning, de karakteristieke metafoor
+
uit de Oudnoorse en Oudengelse poëzie. In de Oudnoorse poëzie werd vuur
kenning
vaak aangeduid als de vijand der bomen en uit het Angelsaksische epos
Beowulfkennen we de beroemde aanduiding van de zon als het hemeljuweel. De
hieraan ten grondslag liggende evenredigheden zijn:
vijand : mens

= vuur : boom

juweel : vrouw

= zon : hemel

Het bijzondere van de kenning schuilt hierin, dat de metafoor ontstaat door
combinatie van de eerste en de vierde factor (of, als men de analogie anders noteert
- mens : vijand = boom : vuur - door combinatie van de tweede en de derde factor),
terwijl in de analogiemetaforen waarover Aristoteles spreekt, metaforen gewonnen
worden door combinatie van de factoren 1 en 4 èn 2 en 3. De kenning kent dus
+
geen spiegelmetafoor, zoals ‘levensavond’ een spiegelmetafoor is van ‘de ochtend
+
van het bestaan’ of ‘het schild van Dionysos’ van ‘de beker van Ares’.
spiegelmetafoor
De notie spiegelmetafoor is in zoverre van belang, dat ze erop wijst dat alle
metaforen van het Aristotelische type d, alle echte analogiemetaforen dus, doorgaans
+
een pendant hebben, hun spiegelmetafoor, , die op logische gronden kan worden
+
voorspeld en zich uit de analogie laat construeren, ook als ze niet in een tekst
analogie-metafoor
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wordt aangetroffen. De theorie die we uiteen hebben gezet is dus in staat metaforen
te genereren. Van Luceberts metafoor de blote kont der kunst zou de spiegelmetafoor
‘de kitsch van het lichaam’ luiden (of iets dergelijks; het genereren van de
spiegelmetafoor veronderstelt natuurlijk dat de analogie volledig wordt begrepen).
Als we in De Mérodes gedicht Waanzin lezen dat de afwezigheid van de geliefde
hem in een nacht van rouw stort, dan kunnen we uit de aan deze metafoor ten
grondslag liggende analogie zelf de spiegelmetafoor ‘dag van vreugde’ construeren
en uiteraard hoeft die niet in dat gedicht voor te komen. Dikwijls dienen de
spiegelmetaforen zich echter wel in concreto aan, en als dat gebeurt zal het de
samenhang van de beeldspraak in zo'n tekst sterk bevorderen. Een voorbeeld vindt
men in Frederik van Eedens bekende Toen ons kindje glimlachte, waar de verre,
stille landen uit regel 2 hun spiegelmetafoor krijgen in het luide, lichte leven uit regel
10. Een ander voorbeeld levert Ed Leeflangs gedicht De drieteenstrandloper:
De zee kan het niet helpen
maar in weeën komt haar drift;
voor haar opwellingen wijkt hij,
haar bedenking beent hij na.

De spiegelmetafoor lijkt dus de stelling te bevestigen dat de vierledige analogie het
onbetwistbare kenmerk van de metafoor is, waardoor deze zich onderscheidt van
de metonymie. En even onbetwistbaar is dat de vergelijking op logische gronden
bij de metafoor hoort, hoezeer ze er stilistisch en pragmatisch ook van verschilt.

Semantiek van de metafoor
De moderne taalkunde heeft interessante pogingen ondernomen om de metafoor
te beschouwen als een specifieke realisatie van mogelijkheden die in de taal zelf
besloten liggen, en niet zozeer als een afwijking van de normale standaardtaal. Een
van de voordelen die deze benadering heeft, is dat ze recht doet aan het feit dat de
metafoor niet alleen in zulk speciaal taalgebruik als het poëtische voorkomt, maar
+
ook in de standaardtaal heel normaal is, en dat niet alleen in de vorm van dode
+
metaforen.
OOMEN VAN DIJK, 172
De taalkundige benadering doet een beroep op de semantische
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kenmerken van elk woord. Nu zijn pogingen om het geheel van alle semantische
kenmerken voor het hele vocabulaire van een taal te systematiseren weliswaar niet
of nog niet geslaagd, toch is daarmee deze benadering niet zinloos geworden.
Een eenvoudig voorbeeld is de metafoor ‘manwijf’. Al is deze uitdrukking
geautomatiseerd (zodat wij haar als een enkelvoudig teken kunnen gebruiken in de
primaire code), zij zal toch door niemand als een helemaal dode metafoor worden
begrepen; de grondbetekenis van de samenstellende delen zal een rol blijven spelen
in de zin die wij aan het woord hechten. Voor een Engelsman is het woord ‘woman’
daarentegen in het geheel geen metafoor meer, al is het etymologisch ontstaan uit
de combinatie ‘wijfman’. In onze termen spreken we hier van een dode, radicale en
totaal geautomatiseerde metafoor. Bij ons ‘manwijf’ liggen de zaken anders.
Het lukt niet goed deze metafoor als een evenredigheidsmetafoor te analyseren
op de manier van Aristoteles, omdat er geen vier factoren te noemen zijn, maar
slechts drie:
man: werkelijkheid = vrouw: werkelijkheid
waarbij het relatieteken dan gelezen kan worden als ‘gedraagt zich in...’ Met andere
woorden: er is geen sprake van twee verschillende betekenissferen die met elkaar
worden vergeleken. De semantische analyse kiest dan ook een andere weg. Ze
analyseert de elementen van de metafoor eerst wat hun semantische kenmerken
betreft. ‘Man’ kan dan worden beschouwd als opgebouwd uit een aantal kenmerken
die, van algemeen naar minder algemeen, zo kunnen worden geïnventariseerd:
+ concreet
+ levend
+ menselijk
+ mannelijk
Daartegenover luidt de analyse voor ‘vrouw’:
+ concreet
+ levend
+ menselijk
+ vrouwelijk
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Van wezenlijk belang hierbij is dat al de genoemde kenmerken een binaire oppositie
vormen met hun ontkenning. Concreet is alles wat niet niet-concreet is en alles wat
is, is hetzij concreet hetzij niet-concreet. Het kenmerk ‘abstract’ kan dus worden
geschreven als:
- concreet
Zo kan men in dit systeem ‘vrouwelijk’ schrijven als ‘- mannelijk’. Maar dat levert
nog geen bevredigende analyse van de metafoor ‘manwijf’ op. We komen er niet
als we verklaren dat een manwijf een vrouw is die zich in de werkelijkheid als een
man gedraagt.
Naast de semantische kenmerken, die met hun ontkenning binaire opposities
vormen, zoals concreet, levend, mannelijk en vrouwelijk, moeten er dus nog
kenmerken zijn die niet op deze manier uitputtend kunnen worden geanalyseerd.
Een ander voorbeeld kan hier verduidelijkend werken. Stel uw zoontje heeft een
hagedis gevangen en wil weten wat voor hagedis het is. U gaat aan het werk met
naslagwerken en komt uiteindelijk tot deze analyse:
+ concreet
+ levend
+ dierlijk
+ gewerveld
+ koudbloedig
+ reptiel
+ hagedis
+ zandhagedis.
Uw zoontje zal tevreden zijn. De details van uw analyse zullen hem niet interesseren
en daarom heeft u een heleboel kenmerken overgeslagen, zoals + inheems, + groen,
+ gevlekt enzovoort. In elk geval zal zelfs uw zoontje begrijpen dat het kenmerk +
hagedis nog wèl in een binaire oppositie staat tot - hagedis (in welk geval hij een
slang zou hebben gevangen bij gelijk blijven van de andere kenmerken, als we even
afzien van de hazelworm die hier voor moeilijkheden zorgt), maar dat dit niet meer
het geval is bij het kenmerk + zandhagedis. Het is immers niet zo dat alle inheemse
hagedissen behoren tot de soort zandhagedis òf tot de soort nietzandhagedis,
evenmin als alle inheemse zoogdieren behoren tot de soort hond of de soort
niet-hond, want niet-hond is geen soort en niet-zandhagedis ook niet.
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Er moet dus ergens in het rijtje een grens lopen tussen twee soorten kenmerken:
de primaire kenmerken, die kunnen worden begrepen als de negatie van hun negatie
(concreet = niet-nietconcreet, dus concreet = - abstract en abstract = - concreet),
en de secundaire kenmerken, die niet aldus kunnen worden begrepen.
Om nu terug te keren naar ons manwijf: de kenmerken die wij voor ‘man’ en
‘vrouw’ hebben genoteerd zijn verre van volledig. Het zijn alleen primaire kenmerken,
en nog lang niet allemaal. Maar wat bij de metafoor ‘manwijf’ aan de orde wordt
gesteld, zijn juist een of meer secundaire kenmerken van ‘man’ die op ‘vrouw’ worden
overgedragen. Dat is bijvoorbeeld het kenmerk ‘stoer’ of misschien het kenmerk
‘autoritair’. Een manwijf is niet zozeer een vrouw die zich als een man gedraagt, als
wel een vrouw die in haar gedrag bepaalde secundaire kenmerken van het
mannelijke heeft overgenomen, of op wier gedrag zulke kenmerken zijn
+
overgedragen. Aristoteles' notie van de overdracht krijgt hier dus een specifieke
+
invulling: het gaat om overdracht van semantische kenmerken.
overdracht
Bij de analyse van ‘manwijf’ zeggen we dus dat een (dat wil zeggen minstens
één) secundair kenmerk van man naar vrouw is overgedragen en het is dit
+
overgedragen kenmerk dat als intermediair of als motivatie van de metafoor fungeert;
+
als tertium comparationis, derde lid van de vergelijking, zoals men vroeger zei.
intermediair
Als we de soortnaam citroenvlinder gebruiken, doorgaans als dode maar
gemakkelijk te reanimeren metafoor, dan vormt het secundaire kleurkenmerk ‘geel’,
dat van het eerste lid van de vergelijking (citroen) wordt overgedragen naar het
tweede lid (vlinder), zélf het derde lid of de intermediair.
Het zal duidelijk zijn dat de semantische analyse van metaforen de
beschikbaarheid vóóronderstelt van een volledige en sluitende analyse van de totale
werkelijkheid in semantische kenmerken. Een kenmerk als + gewerveld laat zien
dat zo'n analyse voor een deel van de werkelijkheid (‘het rijk der dieren’) of althans
voor een aspect daarvan (het al dan niet beschikken over een wervelkolom)
weliswaar voorhanden is, maar pogingen om een systematische semantiek van het
universum op te stellen zijn waarschijnlijk tot mislukken gedoemd. De enkele
eenvoudige voorbeelden van een semantische analyse van metaforen die wij
hierboven hebben gezien, leveren dan ook weinig meer op dan inzichten die ook
al door oudere methoden waren bereikt.
Niettemin kan de semantische analyse soms verhelderend zijn. Daarbij is vooral
het onderscheid tussen primaire en secundaire
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kenmerken van belang. Als een totale semantische analyse van het universum
beschikbaar was, zou dit onderscheid hard en ondubbelzinnig zijn. Dat is het nu
niet, maar het is toch voldoende krachtig om een aantal problemen rond de metafoor
te helpen verduidelijken. Ten eerste levert de overdracht van onbetwijfelbaar primaire
+
kenmerken bepaalde typen van metaforen op. De personificatie, bijvoorbeeld, kent
+
altijd overdracht van het kenmerk + menselijk:
personificatie
Hardnekkig trekken zij, beklemd,
het klimop over hun dood blad ...
(Chr. J. van Geel, De begroeiden)
Wind en water houden dit eiland gevangen
(A. Roland Holst)
+

De personificatie is een van oudsher erkende categorie van metaforen, maar men
+
+
concretisatie
zou op dezelfde gronden ook de concretisatie (overdracht van het primaire
kenmerk + concreet) en de animalisatie (overdracht van het primaire kenmerk + + animalisatie
levend of, in het Engels, + animate) kunnen onderscheiden:
Ik heb de kar gezien, die hem heeft weggetrokken.
O, als een jonge man, als Hector aan de zegewagen,
met slepend haar en met de geur van jeugd
stromende uit zijn schone wonden ...
(Vasalis)
En amechtig drinkt het water,
drinkt het woud de lichte regen ...
(Leopold)

Het gaat hier echter niet zozeer om individuele metaforen als wel om typen van
metaforen. De semantische analyse van individuele metaforen heeft namelijk
betrekking op overgedragen secundaire kenmerken. Naar aanleiding van het
voorbeeld uit Leopold mogen we dus wel zeggen dat de metafoor drinkt tot het type
van de animalisatie behoort, maar waar het eigenlijk om gaat is dat het woud dorstig
is, en dat is een secundair semantisch kenmerk. Zelfs het water is dorstig bij Leopold.
De overdracht van dat kenmerk, uit de sfeer ‘dier’ naar het water, omvat dus méér
dan de overdracht van het kenmerk ‘levend’; ook de overdracht van een secundair
kenmerk van al wat leeft is in het geding.
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Het lijkt bijna alsof Leopold hier een oxymoron of contradictie tot stand brengt: hoe
kan water dorstig zijn? Toch moet men hier voorzichtig zijn. Een echt oxymoron,
+
zoals ‘de kleinste helft’, behelst het niet-erkennen van de primaire kenmerken van
+
woorden. ‘Helft’ heeft in elk geval als primair kenmerk zoiets als ‘even groot als
oxymoron
de andere helft en daarbij opgeteld het geheel vormend’. Erkenning hiervan
maakt het onmogelijk want contradictoir om van een kleinste of grootste helft te
spreken. Hoe gebruikelijk zo'n uitdrukking ook is (de taal trekt zich niet altijd iets
van de logica aan, of liever: de taalgebruiker doet dat niet), ze mag toch een echt
oxymoron heten, net als de titel van Harry Mulisch' roman Het zwarte licht. Leopolds
dorstige water echter vormt geen oxymoron, omdat het niet zozeer een primair als
wel een secundair kenmerk overdraagt. Daarbij is het ontegenzeggelijk een logisch
probleem, dat áls het secundaire kenmerk ‘dorstig’ wordt overgedragen, daarmee
óók het primaire kenmerk ‘levend’ wordt overgedragen, want dat is bovengeschikt
aan ‘dorstig’. De semantische analyse lost dit op door te erkennen dat altijd als er
een secundair kenmerk wordt overgedragen, er in principe een primair moet worden
gesupprimeerd. We hebben dit al eerder gezien, naar aanleiding van de metafoor
de blote kont der kunst van Lucebert. Het overgedragen kenmerk (secundair) was
daar, zo zeiden we, iets als ‘hebbende edele en onedele aspecten’; het
gesupprimeerde kenmerk (primair) was ‘levend’ of ‘menselijk’. Ook bij Leopolds
dorstige water wordt het primaire kenmerk + levend gesupprimeerd.
+
Het oxymoron kan men als de ene grens van de metafoor beschouwen. De
+
+
oxymoron
andere grens wordt gevormd door de tautologie. Het zwarte licht is een oxymoron;
+
‘de cirkel is rond’ bijvoorbeeld is een tautologie. Daar tussenin strekt zich het
tautologie
bereik van de metaforen uit. Maar ook oxymoron en tautologie kunnen soms als
metaforen worden geïnterpreteerd. Tolstoj schreef een toneelstuk met de titel Het
levende lijk. Onze metaforische interpretatie van dit oxymoron kiest ervoor bepaalde
secundaire kenmerken van ‘lijk’ over te dragen en andere, vooral primaire, te
supprimeren. We gaan dus niet anders te werk dan bij een gewone metafoor.
Het bereik van de metaforen is praktisch onbegrensd. De metaforen die het
eenvoudigst te interpreteren zijn behelzen de overdracht van een of meer secundaire
kenmerken en de daardoor afgedwongen supprimering van minstens één primair
kenmerk. Zo spreken we, bijvoorbeeld, van ‘hemelsblauwe ogen’, waarin voor ons
gemak de overgedragen intermediair ook nog eens met name
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is genoemd: ‘blauw’ is een secundair kenmerk van ‘hemel’ en kan dus gemakkelijk
op ogen worden overgedragen die óók blauw zijn. Maar als men dit woord zou
gebruiken voor een persoon met donkere ogen? In de poëzie is zoiets denkbaar:
de dadaïst Kurt Schwitters (1887-1948) schreef de beroemde regel blauw is de kleur
van je gele haar, een regel waar semantici graag hun tanden in zetten. Zulke
metaforen of vergelijkingen naderen de grens van de interpreteerbaarheid; de enige
interpretatiemogelijkheid waarover we beschikken is te zoeken naar een secundair
kenmerk ‘blauw’ van de betekenis ‘geel’, òf andersom. Het intermediair kán alleen
zijn ‘dat wat er aan geel blauw kan worden genoemd’ (of andersom) en dat lukt
alleen als we òf ‘geel’ òf ‘blauw’ als metafoor verstaan. Stel eens dat deze woorden
zijn gesproken door een verliefd persoon die vreselijk dol is op de kleur blauw. Hij
zal juist dán heel goed weten dat de kleur van het haar van zijn geliefde niet blauw
is, als die geliefde blond haar heeft. Maar de notie ‘blauw’ is voor hem iets anders,
en veel méér, dan een kleur. Zij krijgt in zijn persoonlijke semantiek dan het
secundaire kenmerk ‘dierbaar’. De strekking van zijn metafoor wordt dan ‘dierbaar
is de kleur van je gele haar’; met andere woorden, hij draagt een secundair kenmerk
over (‘blauw is dierbaar’) en supprimeert een primair kenmerk, namelijk dat blauw
een kleur is.
Zelfs in dit geval ligt er nog een schim van een intermediair in de beeldspraak
verborgen: je haar is mij even dierbaar als de kleur blauw. Anders wordt dat bij
metaforen die wel als ‘duistere’ of ‘koene’ metaforen bekend zijn. Ze zijn veel gebruikt
door de Duitse expressionisten en bij ons wel door Marsman en Herman van den
Bergh. Van de laatste een voorbeeld, de eerste strofe uit Nocturne:
De maan roeit brandend
langs 't wolkenrif,
en 't bos is paars:
Vergiftigd. -

De analogie die ten grondslag ligt aan de metafoor roeit is weliswaar te
reconstrueren: de maan beweegt zoals een roeier roeit. De intermediair is dus een
kenmerk als ‘bewegen’ en op grond van dit primaire kenmerk kunnen we deze
metafoor tot het type animalisatie rekenen. Maar de keuze van de secundaire
kenmerken is moeilijk te vatten: welke kenmerken van roeit worden hier
overgedragen? Even verder in dit gedicht wordt de vlakte een fletse rui-
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ker genoemd; men kan hierbij aan ‘dorheid’ of ‘kleurloosheid’ als overgedragen
kenmerken denken. Er wordt hier toch iets als de verzelfstandiging van de
beeldspraak zichtbaar. De metaforen dienen niet meer om langs de weg van de
analogie iets te verhelderen, ze hebben niet langer de explicatieve functie van de
vergelijking, maar vertegenwoordigen in hun eigen plastiek een poëtische waarde.
+
Ze naderen ook weer het karakter van de catachrese: ze benoemen iets dat op
geen enkele wijze anders kan worden benoemd en dus ook niet langs de indirecte + catachrese
weg van de vergelijking met iets anders. Men kan dus heel goed van autonome
+
metaforen spreken, of van absolute, zoals de gebruikelijke term luidt. De
+
expressionisten en de imagisten beschouwden de autonome metafoor als het
autonome metafoor
LUDWIG, 173
hoogst bereikbare poëtische doel. Het beeld was niet langer middel, hetzij om
de poëzie te verlevendigen bij wijze van decoratie, hetzij om betekenissen te
verhelderen door middel van analogie. Het beeld was zélf de poëzie geworden. Jan
Engelmans al eerder genoemde schedelveld kan misschien als een autonome
metafoor worden beschouwd, maar het beroemdste voorbeeld stamt van Ezra
Pound, het imagistische gedicht In a station of the Metro, in vertaling:
Het opdoemen van deze gezichten in de massa;
Bloembladen op een natte, zwarte tak.

Hier zijn strekking en metafoor beide expliciet genoemd, maar de analogie verheldert
niets dan het beeld zelf.
Er zijn zelfs metaforen waarbij men van ‘analogiedefect’ heeft gesproken; men
+
duidt ze dikwijls aan met de term chiffre. Het chiffre is een vorm van metaforiek die
men karakteristiek kan achten voor ‘hermetische’ dichters als Stéphane Mallarmé, +chiffre
LUDWIG, 155
Giuseppe Ungaretti en Paul Celan en bij ons Hans Faverey. Het beroemdste
chiffre is de woordcombinatie zwarte melk waarmee Paul Celan in zijn gedicht
+
Todesfuge de rook aanduidt die uit de schoorstenen van de verbrandingsovens
+
omhoogsteeg in de vernietigingskampen uit de nazi-tijd. De strekking van deze
CELAN, 38, 99
metafoor is dus wel bekend, maar ze kan niet meer uit de metafoor zelf worden
afgeleid door een analogie op te stellen of een intermediair kenmerk te vinden. Pas
als het chiffre is ontsloten, kan men zeggen dat het secundaire kenmerk ‘zwart’ van
de strekking (rook) op de metafoor (melk) is overgedragen. Het chiffre kan misschien
+
beter een symbool dan een metafoor in eigenlijke zin worden genoemd. Op het
+
begrip symbool komen we nog terug.
symbool
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Waar het om gaat is dat dergelijke beelden niet meer in vergelijkingen uiteen te
leggen zijn en niet meer op een analogie kunnen worden gebaseerd. Ze hebben
geen retorische functie meer, decoratief noch verduidelijkend, maar vormen als het
ware de woorden van een taal waarnaar het gedicht waarin ze voorkomen op zoek
is. Dat is de enige taal waarin de inhoud van het gedicht kan worden geformuleerd;
+
een taal echter die aan de dichter noch aan de lezer bekend is.
+
Bij het chiffre en in mindere mate bij de autonome metaforen stuit de
VESTDIJK 3, 113
semantische analyse op een zeer belangrijke beperking. Het is daar vaak de
context waarin de metafoor wordt aangetroffen die de instrumenten aanreikt waarmee
de metafoor kan worden geanalyseerd. Tot op zekere hoogte is dit natuurlijk altijd
het geval. In de eerste strofe van Nijhoffs Lied der dwaze bijen is het de titel die ons
helpt de metafoor verbitterde bloemen te begrijpen. Maar bij de autonome metaforen
en chiffres is de context doorslaggevend voor de interpretatie.
Een van de belangrijkste manieren waarop de context de metaforen
interpreteerbaar maakt, is de consistentie en systematische samenhang van de
betekenissferen waaruit de metaforen zijn gekozen. Deze sferen kunnen in het
+
ideale geval als semantische isotopieën worden beschouwd. In het gedicht
+
Ballingschap van A. Roland Holst, waarvan we aan het begin van dit hoofdstuk
isotopie
de eerste strofe hebben aangehaald, worden de metaforen consequent gewonnen
uit de analogie tussen de sferen ‘natuur’ en ‘verlangen naar eeuwigheid’, of
eenvoudiger, ‘menselijk voelen’. Elke metafoor draagt een kenmerk vanuit de sfeer
‘menselijk voelen’ over naar de sfeer ‘natuur’ en supprimeert het primaire kenmerk
‘menselijk’. Deze situatie is zeer vertrouwd en de analogie tussen deze twee sferen
is zeer traditioneel. In Vasalis' Aan een boom in het Vondelpark hebben alle
metaforen te maken met de betekenissferen ‘gevelde boom’ en ‘jeugdig gestorven
held’ en ook hier kunnen we dus alle metaforen in een zelfde isotopie onderbrengen.
De metafoor met slepend haar is dus gemakkelijk te herkennen: de overdracht
beweegt zich hier van het over de grond slepende haar van de gestorven held die
aan een zegekar wordt voortgetrokken naar de over de grond slepende takken van
de gevelde boom die wordt weggehaald.
+
In dit gedicht treffen we ook een metafoor aan die het verschijnsel van de
+
synesthesie vertegenwoordigt. Daaronder wordt verstaan dat betekenissferen
synesthesie
gebonden aan de waarneming door de zintuigen, dikwijls onderling semantische MUSSCHE, 55
KAZEMIER, 126
kenmerken uitwis-
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selen. Zo spreken we van ‘schreeuwende kleuren’ en ‘de gouden klank van de
strijkers van het Concertgebouworkest’; zo spreekt Marsman van een held're,
verruk'lijk-meeslepende wijs en zegt Frederik van Eeden van de waterlelie dat zij
oprijst ... uit donker-koele vijvergrond. In het genoemde gedicht spreekt Vasalis van
de geur van jeugd die uit de schone wonden van de boom stroomt. De metafoor
stroomt kan hier worden begrepen op grond van de analogie tussen de isotopie
‘gevelde boom’ en de isotopie ‘jeugdig gestorven held’; de geur ‘stroomt’ als bloed.
Maar de metafoor geur van jeugd is zelf synesthetisch: men kan slechts
overdrachtelijk zeggen dat men jeugdigheid kan ruiken.
De synesthesie begrijpen we dus als een type metafoor waarbij de overdracht
steeds plaatsvindt tussen de isotopieën die worden gevormd door het bereik van
de verschillende zintuigen. Gezicht en gehoor zijn het vaakst betrokken bij
synesthetische metaforen, maar overdracht waarbij de reukzin in het geding is kan
zeker niet zeldzaam worden genoemd. In onze poëzie is Pierre Kemp de dichter
met de meeste reuk-metaforen. In zijn Doodbericht wordt van een overleden man
gezegd dat hij vandaag voor het laatst aan zijn meisje heeft geroken. Dit voorbeeld
laat zien dat synesthesieën weliswaar gemakkelijk te herkennen zijn, maar dat hun
semantische analyse niet altijd eenvoudig hoeft te wezen. De overdracht vindt hier
niet rechtstreeks plaats van het ene zintuiglijke bereik naar het andere, maar tussen
de betekenissfeer ‘ruiken/geur’ en de algemene isotopie ‘zintuiglijke waarneming’.
Hetzelfde is bij Vasalis' ‘geur van jeugd’ het geval. Men zou, desgewenst, van halve
synesthesieën kunnen spreken om deze voorbeelden te onderscheiden van volledige
synesthesieën als deze, uit het begin van Gorters Mei:
Dan blies een jongen als een orgelpijp,
De klanken schudden in de lucht, zo rijp
Als jonge kersen, wen een lentewind
In 't bosje opgaat en zijn reis begint.

De synesthesie is meer dan een poëtisch procédé. Ze heeft niet alleen in de literatuur
een zeer oude geschiedenis, maar ook in de wijsbegeerte. Men denke aan de ideeën
van Plato en Pythagoras over de ‘harmonie der sferen’, men denke aan de opvatting
van de symbolisten dat alles wat zich aan onze zintuigen voordoet met elkaar
correspondeert en dat deze correspondenties verwijzingen vormen naar een
bovennatuurlijke werkelijkheid; Baudelaires
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+

sonnet Correspondenties is hiervan het klassieke monument. Bij ons hebben vooral
de Tachtigers de synesthesie uitgebuit, in het verlengde van de Duitse en Engelse + BAUDELAIRE
romantiek.
+
De op synesthetische overdracht berustende audition colorée is een
+
veelbesproken psychologisch verschijnsel waarmee veel dichters zijn behept.
audition colorée
Bij ons hebben bijvoorbeeld Guido Gezelle en Lodewijk van Deyssel beschreven MUSSCHE, 57
hoe zij met bepaalde woorden of klanken bepaalde kleuren in verband brachten; MORIER, 320
+
zij konden kennelijk zien wat gewone mensen horen. Ook dit verschijnsel heeft zijn
monument: Arthur Rimbauds sonnet Voyelles (Klinkers) uit 1871. In de vertaling + RIMBAUD WESTERLINCK,
44
van Petrus Hoosemans luidt de eerste strofe:
A zwart, E wit, I rood, U groen, O blauw: vocalen
ik zal ze noemen ooit, uw nog verborgen wiegen:
A: zwart en harig keurs van schitterende vliegen
die rond afschuwelijke stank als kogels dwalen ...

Guido Gezelle heeft verteld dat ting-ling voor hem rood en ket-ket wit klonk; er lijkt
dus enige overeenkomst te bestaan tussen zijn ‘kleurenmuziek’ en die van Rimbaud.
Dat is echter maar schijn, want voor hem was de /oe/ zwart en niet de /a/, zoals
voor Rimbaud. Men heeft talloze malen geprobeerd de audition colorée (die zich
ook in de muziekgeschiedenis heeft voorgedaan, bijvoorbeeld bij Alexander Skrjabin)
een wetenschappelijke onderbouwing te geven, maar de resultaten van die pogingen
zijn allesbehalve overtuigend. Het verschijnsel is zozeer individu-gebonden dat het
voor de interpretatie van poëzie nauwelijks belang heeft. Wie zoals Rimbaud de
klinker /ee/ als wit ziet, zal misschien de expressieve kracht van het woord sjeest
in Achterbergs Melkknecht, dat wij op p. 109 aanhaalden, daarin zoeken dat het
woord via synesthesie de kleur van melk aanduidt; wie deze associatie niet legt, zal
dit nietszeggend vinden. Zo is de audition colorée of ‘kleurenmuziek’ (Van Deyssels
vertaling) een specifieke vorm van klankexpressiviteit. Deze is in dit geval dan niet
geïnduceerd door systematische relaties tussen het vlak van de klank en dat van
de betekenis, maar lijkt afhankelijk van individuele psychologische factoren.
De synesthesie is dus een bijzondere klasse van metaforen waarbij overdracht
+
tussen zintuiglijke isotopieën aan de orde is. Men kan in principe proberen, op
grond van de isotopieën waartussen de overdracht plaatsvindt, meer klassen of + isotopie
typen van meta-
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foren te onderscheiden. Zodoende komt men ook tot een typologie van metaforen,
maar die is van een heel andere aard dan de typologie gebaseerd op de vraag
welke semantische kenmerken worden overgedragen. Deze laatste onderscheidt
typen als de personificatie en de concretisatie, terwijl de isotopische typologie leidt
tot zulke klassen van metaforen als natuurmetaforen (‘de leeuw van Atjeh’), sociale
metaforen (‘de prins der paupers’), metereologische metaforen (‘de hemel huilde
droeve tranen’), botanische metaforen (‘mijn slanke berk’) enzovoort. Interessant
+
in een dergelijke typologie is de notie concetto (Engels: conceit) in de renaissance
+
ontstaan als een reactie op de langzamerhand wat conventioneel geworden
concetto
metaforiek van de traditie van Petrarca, en vooral in de barok resulterend in vaak
zeer ongewone beeldspraak. De isotopieën waartussen het concetto overdracht
zoekt zijn misschien niet zozeer ver uit elkaar gelegen, zoals men wel heeft gedacht,
als onconventioneel; wie zal immers uitmaken wat ver uit elkaar ligt? In de
renaissance en in de barok werden dikwijls beelden gebruikt waarbij een van de
isotopieën werd gevormd door de zich snel ontwikkelende natuurwetenschap. Vooral
het werk van Constantijn Huygens (1596-1687) geeft daarvan frappante voorbeelden
te zien. In zijn Batava Tempe noemt hij de zon dampentrekken, beestenbijter,
jarenpasser, linnenbleker en hemelroller. Dergelijke metaforen zullen door wie
voornamelijk romantische natuurmetaforen is gewend, als geforceerd of vergezocht
worden aangevoeld; ze geven eerder blijk van een wetenschappelijke dan van een
lyrische instelling tegenover de fysieke werkelijkheid en dat is de reden waarom
latere generaties zulke beelden ‘vergezocht’ en ‘onpoëtisch’ hebben genoemd. In
Huygens' gedichtje Aan de sneeuw resulteert deze instelling tegenover de natuur
in metaforen voor de sneeuw als droog water, koele wol, wit roet, metaforen die we
+
geneigd zijn als chiffres op te vatten, als metaforen met analogiedefect dus, alsof
+
ze van een moderne, hermetische dichter afkomstig waren. Pas als we de
chiffre
natuurwetenschappelijke attitude kunnen navoelen die deze metaforen tot stand
brengt en die, bijvoorbeeld, sneeuw als de vaste aggregatietoestand van water
beschouwt, begrijpen we dat er wel degelijk van overdracht sprake is: de naam
‘droog’ wordt overgedragen naar het natuurkundige begrip van water dat niet in
vloeibare vorm verkeert. Dat deze metafoor ons vreemd of vergezocht aandoet, is
niet Huygens' schuld, maar die van ons poëtisch verwachtingspatroon: wij zijn
gewend, als er sneeuw ter sprake komt, met natuurmetaforen te maken te krijgen
en niet met natuurkundige.
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Intussen blijken Huygens' metaforen wel degelijk op reconstrueerbare analogieën
te zijn gebouwd:
water :

sneeuw

=

vloeibaar :

droog

→

droog
water

wol :

sneeuw

=

warm

:

koel

→

koele wol

roet :

sneeuw

=

zwart

:

wit

→

wit roet

De secundaire kenmerken die hier telkens in het tweede lid van de vergelijking
optreden, maken deel uit van de inherente semantiek van de woorden in het eerste
lid. Zelfs wit roet begrijpen we dus als een analogie-metafoor, ofschoon we in de
+
verleiding zouden kunnnen komen, wit roet als een spiegelmetafoor te beschouwen
+
+
spiegelmetafoor
van de beroemde zwarte sneeuw uit Georg Trakls gedicht Im Dorf uit 1913, dat
dikwijls als een schoolvoorbeeld van een chiffre wordt geciteerd, en waarvan wel + chiffre
+
wordt verondersteld dat bet ten grondslag ligt aan Paul Celans zwarte melk. Bij
+
een chiffre lukt het echter niet de analogie op te stellen:
CELAN, 99
melk

:

?

=

wit

:

zwart

Pas wanneer we, uit de context of uit een commentaar op het gedicht, te weten
zijn gekomen dat de ontbrekende factor hier rook is, kunnen we de analogie opstellen
en het chiffre als metafoor begrijpen.
Bestudering van de isotopieën waaruit de poëzie haar metaforen betrekt, kan ons
dus iets leren over de historische achtergrond van de tijd waarin die poëzie ontstond.
Ze kan ons ook iets leren over de individuele psychologie van een dichter; met name
+
het werk van Shakespeare is wel op deze wijze onderzocht. In het sonnet Gezwinde
Grijsaard ... van P.C. Hooft, dat wij op p. 39 hebben aangehaald, blijkt de tijd een + LUDWIG, 152
thema te zijn dat deze dichter intens bezighoudt; in een ander sonnet dat Hooft
over de tijd schreef, Nijdige Tijd ..., wordt dezelfde thematiek aan de orde gesteld
en ditmaal met behulp van een metafoor die een concetto mag heten. De dichter is
met zijn geliefde samen en daardoor raakt de klok van slag:
Och Meester, die de tijd met uren af kunt meten,
Gist'ravond miste gij en had Uw kunst vergeten,
Wel viermaal sloeg de klok in min dan een kwartier ...
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De isotopieën waaruit poëzie haar metaforen betrekt zijn dus een belangrijke indicatie
voor wie zowel de cultuurhistorische plaats van de poëzie wil kennen, alsook is
geïnteresseerd in de psychologie van een individuele dichter. Als de concetti van
de barokdichters ons onpoëtisch aandoen, dan zegt zo'n oordeel veel over de
historisch bepaalde beperktheid van ons poëziebegrip en dan zullen wij ook
metaforen als Luceberts blote kont der kunst of Willem Elsschots Ik moet de
schimmel van mijn voeten wassen (uit Het huwelijk) als onpoëtisch beschouwen.
Daaruit blijkt dan vooral dat ons poëziebegrip nog voor een belangrijk deel samenvalt
met dat van de Tachtigers; over poëzie en metafoor zélf zegt het niets. Als Gerrit
Achterberg de geliefde toespreekt met de woorden Misschien sta ik al vol van de
bacil / die U doet woekeren door alles heen (uit Spel), gebruikt hij een concetto.
Paul Rodenko's uitspraak dat de beeldspraak van de moderne experimentele dichters
is ‘gedemocratiseerd’, slaat in zoverre de plank mis dat de doorbreking van
verwachtingspatronen de moderne poëzie juist dikwijls minder toegankelijk maakt.
Opvallend daarbij is, dat de moderne poëzie veel minder scrupules kent ten
+
aanzien van wat men de gemengde metafoor noemt. Die houdt in dat binnen één
verband metaforen uit verschillende isotopieën voorkomen. De eerste strofe van + gemengde metafoor
Hugo Claus' gedicht Een vrouw 12 bestaat uit een accumulatie van metaforen
die haar effect juist ontleent aan het feit dat ze uit verschillende isotopieën afkomstig
zijn:
Haar mond: de tijger, de sprong, de tol
Om en om naar zeven maanden Zomer.
Haar lijf: de liane die te laaien lag,
Korenschelp.

In dit fragment zijn de metaforen op imagistische wijze bijna autonoom geworden;
daarom zullen we hier niet gauw het verwijt van gemengde metaforen maken. Anders
is dat in deze strofe uit Mollade van F. Harmsen van Beek:
Als het hart u uitgerukt wordt,
door een vijand die van doorbijten weet,
geef als molletje dan maar uw geest op.
Als de kater maar lekker eet!
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Dezelfde strekking (gedood worden) wordt hier met twee metaforen uit twee
verschillende isotopieën benoemd: hart uitrukken en doorbijten. Al liggen deze
isotopieën niet erg ver van elkaar, toch zou men hier nog niet zo lang geleden
afkeurend van een gemengde metafoor hebben gesproken. Een van de beroemdste
gevallen waarin dit verwijt is gemaakt betreft Lycidas (1637) van John Milton, waarin
een bepaald soort dichters, dat wél over veel woorden maar niet over veel
levenservaring beschikt, wordt aangeduid als blinde monden. Wij waarderen deze
metafoor tegenwoordig juist wel, als een gedurfde overdracht gebaseerd op een
+
zeer duidelijke analogie die ook de spiegelmetafoor ‘stomme ogen’ zou kunnen
+
+
spiegelmetafoor
genereren. Vooral tijdens de Verlichting heeft men geprobeerd het gebruik van
+
metaforen aan allerlei fatsoensmaatregelen te binden. Zo moest men ‘in het beeld
STUTTERHEIM 3, 637
blijven’, dat wil zeggen geen gemengde metaforen schrijven; men mocht niet van
‘laag’ naar ‘hoog’ overdragen (zodat Luceberts blote kont der kunst onaanvaardbaar
zou zijn geweest, evenals Achterbergs dikke dronken zwermen van gevoelen); de
sferen waartussen de overdracht plaatsvond mochten niet te ver van elkaar zijn
verwijderd en metaforen moesten begrijpelijk zijn, dat wil zeggen op een duidelijke
analogie berusten. Aan dit soort regelgeving heeft de ‘democratisering’ van de
moderne poëzie inderdaad een einde gemaakt.

Allegorie en symbool
+

Over de term allegorie bestaat aanzienlijke verwarring. Om te beginnen wordt er
+
nu eens een troop, dan weer een literair genre mee bedoeld. De meest
allegorie
ELEMA, 144
gebruikelijke definitie luidt: de allegorie is een breed uitgewerkte metafoor. Die
uitwerking kan zo lang worden volgehouden dat een allegorie zich over een hele MUSSCHE, 62
tekst uitstrekt - en dan wordt die tekst een allegorie genoemd. De bekendste allegorie
in onze letterkunde is de moraliteit De spiegel der Zaligheid van Elkerlijk, waarin
abstracta als deugd en kennis als personen ten tonele worden gevoerd. De abstracte
+
begrippen worden dus geconcretiseerd en zelfs gepersonifieerd, zodat men
inderdaad van overdracht kan spreken. De reden dat men bij Roland Holsts ‘wind + personificatie
en water die een eiland gevangen houden’ niet van allegorie maar eenvoudig
van metafoor spreekt, is dat de personificatie hier niet resulteert in een dramatisch
personage dat men in concreto op het toneel of in een verhaal zal zien rondlopen.
De allegorie hoeft niet noodzakelijk tot het dramatische genre
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te behoren. Er zijn ook allegorische teksten die narratief of verhalend van aard zijn:
Potgieters Jan, Jannetje en hun jongste kind (1841) waarin het abstractum ‘Potgieters
eigen tijd’ wordt gepersonifieerd in het personage Jan Salie, of Frederik van Eedens
De kleine Johannes (1892). Daarin zijn alle personages allegorieën van abstracte
begrippen; zo is Windekind de verbeelding en Pluizer het alles ontledende verstand.
Met de dramatische allegorieën hebben de narratieve gemeen, dat er personages
zijn die constant en consequent, de hele tekst door, ‘staan voor’ een abstract begrip.
Alles wat zij zeggen en doen kan dus in de termen van het abstracte begrip worden
terugvertaald en alle details dienen met deze terugvertaling verenigbaar te zijn.
Al is hiermee verduidelijkt dat de term allegorie eigenlijk gereserveerd zou moeten
blijven voor een personage of ding dat een personificatie of concretisatie
vertegenwoordigt van een abstract begrip, en niet zou moeten worden gebruikt voor
een tekst waarin dergelijke personages voorkomen, niet als een genre-aanduiding
dus, er doet zich toch weer een nieuwe complicatie voor. Het allegorische heeft ook
te maken met een leeshouding. Men kàn desnoods De kleine Johannes louter als
een sprookje lezen, zonder tot zich door te laten dringen dat Pluizer staat voor het
verstand en Johannes zelf voor de zich ontwikkelende jonge mens, zoals men
anderzijds de hoofdpersoon uit G.K. van het Reves De avonden kàn lezen als een
personificatie van het abstractum ‘de naoorlogse generatie’. De beslissing die men
in deze neemt, zal de tekst in zijn geheel al dan niet tot een allegorie maken. Dat
de begripsverwarring is ontstaan, is dus niet helemaal onbegrijpelijk.
Niet altijd gaat het bij allegorieën om personificaties van abstracte begrippen. Zo
heeft Vondel in zijn Palamedes het verhaal over de dood van Johan van
Oldenbarnevelt op allegorische manier ten tonele gebracht door niet Van
Oldenbarnevelt, maar een Griekse veldheer op te voeren, wiens lot overeenkomsten
vertoonde met dat van de raadpensionaris: in Vondels ogen werden beiden
onschuldig om het leven gebracht. De reden waarom we hier toch van een allegorie
spreken, is dat de vergelijking tussen Van Oldenbarnevelt en Palamedes consequent
wordt doorgevoerd en dat alle details zich erin laten voegen. Het voorbeeld maakt
begrijpelijk dat vooral literatuur waarin politieke onderwerpen aan de orde komen,
dikwijls haar toevlucht neemt tot een allegorisch masker. George Orwells Animal
Farm (1945) is zeerberoemd geworden als politieke allegorie. Het boek was in feite
een aanval op Stalin, maar werd gepresenteerd als een aanval op Na-
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poleon in de vorm van een dierenallegorie. Politieke allegorieën van deze soort zijn
vooral in Rusland tijdens het Sovjet-tijdperk veel geschreven. Ze deden uitspraken
+
die zonder de allegorische verhulling de censuur niet zouden zijn gepasseerd. De
+
term Aesopische literatuur wordt wel gebruikt voor deze ondersoort van de
SCHREURS, 366
allegorische literatuur.
Maar ook in deze gevallen kan men spreken van een overdracht van een zeer
algemeen naar een meer bijzonder niveau, zoals uiteraard ook het geval is bij de
echte allegorische personificatie, waarbij immers iets abstracts als iets concreets
wordt voorgesteld. Het gevolg is dat de allegorische leeswijze er steeds op is gericht
in de bijzonderheden van de tekst de meer algemene teneur te ontdekken. Daardoor
is de allegorie bij uitstek een favoriet instrument voor betogende en didactische
literatuur. Een der meest gelezen boeken die de wereldliteratuur heeft voortgebracht,
John Bunyans The Pilgrim's Progress uit 1678, beschrijft de reis van de Christenziel
naar het hiernamaals in de vorm van een allegorie met uitsluitend didactische
bedoelingen. Ook Max Havelaar, onze beroemdste roman, kan als een allegorie
worden gelezen en kent in Batavus Droogstoppel een onmiskenbaar allegorisch
personage. De vraag of Max Havelaar nu wel of niet een allegorie mag heten is in
feite niet zo erg interessant; veel belangrijker is de vraag in hoeverre wij onze
allegorisatiedrift kunnen en moeten beteugelen als wij ons met literatuur bezig
houden. De allegorie mag dan een oude en eerzame traditie kennen die vooral in
de middeleeuwen bloeide, de allegoriserende leeswijze kan in zekere zin a-literair
worden genoemd, omdat zij gericht is op het achterhalen van algemene betekenissen
die ook met niet-literaire middelen, zoals het didactisch voorschrift of het politieke
pamflet, kunnen worden overgedragen.
Men neemt deze allegorisatiedrift wel eens waar in het literatuuronderwijs en dan
vooral als het om poëzie gaat. De vraag ‘Wat heeft de dichter eigenlijk willen
zeggen?’ is per saldo een stimulans om de poëtische tekst als een allegorie te
+
beschouwen, zodat wat de tekst zegt als ‘overdrachtelijk’ wordt opgevat ten aanzien
+
van wat de tekst ‘eigenlijk’ bedoelt. De allegorie maakt de tekst in zijn totaliteit
allegorie
tot een metafoor en zelfs als de tekst dat niet wil zijn, kan de allegoriserende
leeswijze hem toch daartoe dwingen. Soms werken de dichters zelf onze behoefte
aan allegorisatie in de hand. Albert Verwey's De crocus is daar een voorbeeld van.
Het beschrijft eerst hoe een crocusbol uitloopt in een glazen vaas en maakt van
deze beschrijving vervolgens een allegorie door expliciet te zeg-
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gen: zoals het met die crocusbol is, zo is het ook met de dichter. Nijhoffs Het lied
der dwaze bijen staat daar tegenover als een gedicht dat duidelijk als een allegorie
over ‘idealisme’ kan worden gelezen, maar zich zorgvuldig onthoudt van elke
toespeling op zijn allegorische karakter. Gertrude Steins beroemde uitspraak A rose
is a rose is a rose kan worden opgevat als een pleidooi tégen de allegorische
leeswijze en als een beroep op de lezer om wat hij is geneigd eigenlijk als iets ànders
te lezen, te lezen voor wat er staat.
Wezenlijk aan de allegorie is dat zij beeldspraak bevat die consistent is, met
andere woorden dat de metaforen in een allegorische tekst onderling verband
houden en uit elkaar voortvloeien. Alle metaforen kunnen dan worden beschouwd
als realisaties van overdracht van de ene isotopie naar de andere; vanuit dit
+
gezichtspunt is de allegorie dus het tegengestelde van de gemengde metafoor.
Het gedicht Hermafrodiet van Guillaume van der Graft illustreert dit. Er zijn twee + gemengde metafoor
isotopieën: het dichten en het voortbrengen van een kind. Alle metaforen zijn het
resultaat van overdracht van kenmerken uit de isotopie van de voortplanting naar
de isotopie van het dichten. Als het om zulke allegorieën in lyrische poëzie gaat,
spreekt men van volgehouden metaforen (métaphore suivie, durchgeführte
Metapher). De tweede en derde strofe volstaan om het principe te verduidelijken:
Hijzelf brengt het voort als een vrouw,
hij kent de verrukking der lenden,
hartslagverdubbeling en de
uitputting straks, moederlauw.
Hij kent ook bij nieuwe maan
de onrust van vruchtloze stonden,
wanneer wat geen vorm had gevonden
zijn weg zoekt bij hem vandaan.

In dit gedicht wordt de dichter al in de eerste strofe genoemd en treedt hij in alle
strofen expliciet op als hij. De twee isotopieën dichterschap en voortplanting worden
dus beide letterlijk in de tekst aan de orde gesteld. Uit hun analogie worden
consequent alle metaforen betrokken. Het gedicht voldoet dus in hoge mate aan
de eis van consistentie van beeldspraak en kan in die zin dan ook allegorisch worden
+
genoemd. Nu is het gebruikelijk, om in zo'n geval te zeggen dat de voortplanting,
+
of het voortbrengen van een kind, hier als symbool van het dichterschap wordt
symbool
KRAMER, 106
gepresenELEMA,
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teerd. Daarmee is dan een der meest ingewikkelde begrippen uit de poëtica te berde
gebracht. Met een beschouwing over het symbool sluiten wij dit hoofdstuk af.
+
In de meest algemene zin kan men, met Vestdijk, zeggen dat bij elke metafoor
en bij elke vergelijking een symbolische of analogische betrekking optreedt tussen + VESTDIJK 2, 170
twee elementen: het symbool en het gesymboliseerde of, in onze terminologie,
+
de metafoor en de strekking. Metafoor en symbool zijn in die zin identiek. Toch
+
staat daar een al heel oud inzicht tegenover: als er al aan elk symbool een
MOOIJ 2, 143
+
metafoor (of metonymie) ten grondslag ligt, dan is die relatie niet omkeerbaar;
+
niet elke metafoor fungeert als symbool. Men heeft zelfs wel ontkend dat een
WIMSATT 1, 119
+
symbool een troop is, op grond van de redenering dat een symbool altijd letterlijk
+
kan worden begrepen, in tegenstelling tot een metafoor, die altijd een
letterlijk taalgebruik
+
ongrammaticaliteit in de tekst markeert en ons zodoende dwingt tot een
+
alternatieve, overdrachtelijke leeswijze om de tekst te kunnen ontcijferen. De
ongrammaticaliteit
relatie tussen metafoor en symbool moet dus verder worden doordacht.
Er zijn twee extreme betekenissen van het begrip symbool te onderscheiden. De
eerste wordt gehanteerd in de taalkunde en de semiotiek. Het symbool is daar een
willekeurig, opzegbaar en ongemotiveerd teken dat op louter conventionele wijze
+
aan een betekenis is gebonden, en staat naast het icoon aan de ene kant (waarbij
+
teken en betekenis natuurlijke gelijkenis vertonen) en de index aan de andere
iconiciteit
kant (waarbij het teken de betekenis als zijn oorzaak aanwijst, zoals rook wijst
op vuur). Voor de taalkundige en de semioticus is het symbool dus het teken in de
meest neutrale of ‘kale’ zin van dat woord: het is transparant en volledig gespeend
van inherente waarde of zin.
Voor de kunstenaar en de dichter daarentegen geldt het symbool als het meest
waardevolle en betekenisrijke onderdeel van zijn instrumentarium. Het dichterlijke
woord is namelijk nooit alléén teken; het verbergt een hogere bedoeling en heeft
deel aan een hogere werkelijkheid, die niet vervat ligt in de relatie tussen teken en
betekenis. P.C. Boutens heeft in zijn Strofen geschreven na een wandeling naar
den waterval van den Sinichbach dit besef als volgt geformuleerd:
+

... ieder woord is een symbool
Van diep bedoelen, wat er school
In vlucht'gen schijn één werelds uur
Aan hemels licht, aan eeuwig vuur.
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Het is onmogelijk om in taalkundige termen te parafraseren wat Boutens hier bedoelt.
We kunnen deze tekst het best proberen te begrijpen door erop te wijzen dat hij zelf
minstens twee symbolen bevat: hemels licht en eeuwig vuur. Vatten we deze op
als metaforen en proberen we vervolgens daarvan de strekking te formuleren, dan
kunnen we tot geen andere conclusie komen dan dat diep bedoelen de strekking
aanduidt. Maar in tegenstelling tot wat bij een echte metafoor het geval is, kunnen
we niet zeggen dat de strekking hier benoembaar is; integendeel, de woorden diep
+
bedoelen benadrukken juist de onbenoembaarheid van het bedoelde. Bij de metafoor
‘de bloem der natie’ kost het geen moeite, ‘jeugd’ als strekking van de metafoor + strekking
‘bloem’ aan te wijzen. In het voorbeeld van Boutens blijkt de strekking hierin te
bestaan, dat de strekking van de symbolen niet kan worden geëxpliciteerd. Daarom
zijn het ook geen metaforen in de vertrouwde zin van het woord meer. We zullen
er nog wel aan vast willen houden dat in hemels licht en eeuwig vuur overdracht
heeft plaatsgehad en zullen daarom van overdrachtelijk taalgebruik blijven spreken.
Maar we kunnen de symbolen niet meer vervangen door hun letterlijke betekenis,
hun strekking. We lezen deze woorden dan ook letterlijk of onoverdrachtelijk, terwijl
we ons tegelijk bewust zijn dat we daarmee hun diep bedoelen te kort doen. Daarmee
+
hebben we het belangrijkste kenmerk van het symbool blootgelegd: het symbool
+
dient altijd letterlijk te worden begrepen, terwijl het tegelijk is geladen met een
symbool
overdrachtelijke betekenis, een diep bedoelen.
Terugkerend naar het gedicht van Guillaume van der Graft: het allegorische
karakter van deze tekst wordt hierdoor gevormd, dat het diep bedoelen hier in de
tekst zelf wordt genoemd. De tekst herinnert ons eraan, door steeds het woord hij
(= de dichter) te herhalen, dat de strekking van de ene isotopie (het voortbrengen
van een kind) te vinden is in de andere isotopie (het dichterschap). Zou nu elke
verwijzing naar het dichterschap ontbreken en zou de tekst louter over het
voortbrengen van een kind gaan, dan zou hij kunnen worden gelezen (a) als een
niet-symbolische tekst over de voortplanting, of (b) als een symbolische tekst die
eigenlijk een dieper bedoelen had en ging over iets anders, bijvoorbeeld het
dichterschap.
De volgende stap zou dan zijn: elke tekst over x kan worden gelezen als een
symbolische tekst over y. Dit wat angstaanjagende perspectief opent natuurlijk de
weg naar volstrekte willekeur bij onze omgang met teksten en taal (merk op dat de
semiotische betekenis van symbool zich hier via een achterdeur weer aandient).
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Met sommige vormen van die willekeur zijn we ook wel vertrouwd, bijvoorbeeld in
de neiging van veel poëzielezers om gedichten te vergaand symbolisch of allegorisch
te lezen. Er zijn natuurlijk mechanismen die ons tegen dit perspectief beschermen;
we zullen een aantal daarvan ter sprake brengen. Dat neemt niet weg dat we toch
een wezenlijke trek van het symbool hebben blootgelegd. We kunnen de
conventionele betekenis die woorden in de taal hebben gemakkelijk op eigen houtje
veranderen en elk woord een diep bedoelen meegeven. Het symbool is een
demonstratie van deze mogelijkheid. Het symbool wordt echter beschermd tegen
de volstrekte willekeur, doordat het de conventionele betekenis die het in de primaire
code bezit volledig blijft behouden en in die zin grammaticaal blijft. Symbolische
+
teksten zijn altijd letterlijk te begrijpen, terwijl ze toch naar een niet-letterlijke
+
betekenis verwijzen, die in principe als niet-benoembaar wordt voorgesteld.
letterlijk taalgebruik
Allegorische teksten daarentegen zijn ook letterlijk te begrijpen, maar hun diep
bedoelen is principieel benoembaar. Meestal wordt de sleutel tot die benoembaarheid
door de tekst zelf aangereikt, zoals wanneer we in Elkerlijk een personage met de
naam ‘Deugd’ tegenkomen of wanneer we ons realiseren wat de naam ‘Droogstoppel’
eigenlijk betekent in Max Havelaar of ‘Pluizer’ in De kleine Johannes. Soms moeten
we de sleutel ook buiten de tekst zoeken, maar als we hem eenmaal hebben
gevonden, als we eenmaal weten dat Vondel met Palamedes Johan van
Oldenbarnevelt bedoelt, is het diep bedoelen van de allegorie benoembaar geworden.
De tekst van Boutens vraagt onze aandacht voor het potentiële symbolische
karakter van elk woord en stelt daarom het probleem van het symbool op een zeer
principieel niveau aan de orde. De Franse symbolist Henri Régnier heeft gezegd
dat het symbool een soort vergelijking is tussen iets abstracts en iets concreets,
waarbij een der leden van de vergelijking niet genoemd maar slechts gesuggereerd
wordt. Het gedicht van Van der Graft is dan ook niet symbolisch: het abstracte lid
van de vergelijking (dichterschap) wordt even duidelijk vermeld als het concrete (het
voortbrengen van een kind). Het fragment van Boutens daarentegen is wel
symbolisch in zoverre het abstracte lid van de vergelijking alleen maar wordt
gesuggereerd in de symbolen hemels licht en eeuwig vuur; maar niet in zoverre de
woorden diep bedoelen expliciet zèggen dat er een ‘diep bedoelen’, als abstract lid
van de vergelijking, bestaat; in die zin is het allegorisch. Men kan deze regels van
Boutens dus lezen als een verhandeling over wat een symbool is, en zelfs als een
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verhandeling over wat poëtische taal is. Zoeken we nu naar een zuiver symbolisch
gedicht, dan vinden we dat bijvoorbeeld in Frederik van Eedens De waterlelie:
Ik heb de witte water-lelie lief,
daar die zo blank is en zo stil haar kroon
uitplooit in 't licht.
Rijzend uit donker-koele vijvergrond,
heeft zij het licht gevonden en ontsloot
toen blij het gouden hart.
Nu rust zij peinzend op het watervlak
en wenst niet meer ...

Al bevat dit gedicht metaforen (gevonden, ontsloot, gouden hart, peinzend), toch
kan het in zijn geheel zonder moeite letterlijk gelezenworden, als een
impressionistische beschrijving van een waterlelie die is gaan bloeien. Niettemin
voelen we sterk de neiging om het gedicht in zijn totaliteit, dus afgezien van de
metaforen, als een symbolisch gedicht te lezen, waarvan de diepe bedoeling zoiets
is als het verlangen naar het ideaal (waardoor het zich in de nabijheid van Nijhoffs
Het lied der dwaze bijen plaatst). Dit moet toe te schrijven zijn aan eigenschappen
van de tekst zelf, willen we het gedicht niet helemaal uitleveren aan de vrijheid van
de lezer om altijd een tekst over x te lezen als een tekst over y. Weliswaar ontbreekt
in de tekst elk expliciet signaal dat ons op de noodzaak van een symbolische duiding
zou wijzen (van zo'n signaal is bijvoorbeeld sprake wanneer Bloem in Insomnia
spreekt van der doodsklaroenen schrille stoot), toch zijn er een paar plaatsen waar
de tekst een beroep doet op kennis bij de lezer van reeds bestaande, van dit gedicht
onafhankelijke symbolen, die hem zullen bewegen de tekst in zijn geheel als
symbolisch op te vatten. De duidelijkste daarvan zijn de beweging van donker naar
licht, de beweging van beneden naar boven en het tot een einde komen van alle
streven. Achter of onder deze symbolen gaan weer andere schuil, zoals de
tegenstelling tussen beweging en stilstand en tussen donker en licht. Het zal duidelijk
+
zijn dat we deze symbolen als hypogrammen van De waterlelie kunnen beschouwen.
+
We moeten dus vaststellen dat dit gedicht een symbolentaal gebruikt, naast
hypogram
uiteraard de primaire code van het Nederlands en de secundaire van zijn
poëtische vormgeving. Deze derde taal zouden we ‘de code
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van de overgeleverde symbolen’ kunnen noemen. De verleiding om van ‘symbolische
code’ te spreken moeten we weerstaan, want voor de semiotiek is elke code
symbolisch in de semiotische zin van die term; we zullen daarom de term
symbolencode gebruiken.
+
De symbolencode kan worden gezien als een apart tekensysteem waarin
+
symbolische teksten óók zijn gecodeerd. Binnen dit systeem is de letterlijke
symbolencode
betekenis van het teken ‘opgaan naar het licht’ geen andere dan ‘streven naar
het ideaal’. Dit is van het grootste belang. We weten al dat we een symbool altijd
letterlijk kunnen begrijpen, want het symbool is eenvoudig een teken waaraan in de
primaire code een betekenis is gehecht die we letterlijk mogen nemen. Maar tegelijk
verklaart deze semiotische analyse hoe het komt dat de letterlijke lezing in termen
van de primaire code ons bij symbolische teksten niet bevredigt, want het symbool
is óók een teken in de symbolencode, waar het een andere betekenis draagt (het
diep bedoelen van Boutens). En zo zeggen we dat De waterlelie over een waterlelie
gaat, maar net zo goed over het menselijk streven naar het ideaal. De metaforen
van de tekst, die allemaal van het type personificatie zijn, ondersteunen deze
mogelijkheid tot symbolische interpretatie.
Waar komt de symbolencode vandaan? De taal, als code, berust op het collectief
gebruik ervan door een gemeenschap die zich aan de in de code vastgelegde regels
houdt. Ook de symbolencode berust op een gebruik ervan, al zijn het nu de dichters
en lezers van een cultureel bepaald collectief die de code gebruiken en zijn regels
respecteren. Elke cultuur kent een repertoire van overgeleverde symbolen en vele
symbolen zijn zelfs intercultureel. De lelie als symbool van zuiverheid (dikwijls als
kuisheid verstaan) behoort tot onze cultuur-bepaalde symbolencode en speelt
ongetwijfeld als zodanig een rol in Van Eedens gedicht. De opgang naar het licht
is een even krachtig symbool; we vinden het in de bijbel (bij beschrijvingen van
Christus' hemelvaart en in het Boek der Openbaring bijvoorbeeld) en daarna in alle
tijden, met hoogtepunten als Dantes Divina Commedia en Bunyans The Pilgrim's
Progress als zeer gewaardeerde teksten die het symbool bij wijze van spreken
onontkoombaar maken.
+
De symbolencode heeft zijn eigen woordenboeken, net als het vocabulaire van
+
de primaire code. De herkomst en betekenis van de overgeleverde symbolen
DE VRIES 2 BIEDERMANN
kunnen daarin worden opgezocht. Juist omdat symbolen meestal binnen een
CIRLOT CHEVALIER
collectief gelden en dus niet aan de luimen van individueel gebruik zijn
blootgesteld, hebben ze een lange levensduur. Het is heden ten dage nog steeds
on-
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mogelijk een tekst te schrijven waarin de lelie als symbool van zinnelijke lust fungeert.
Symbolen zijn daardoor in hoge mate immobiel, althans die welke eenmaal in het
symbolen-woordenboek zijn opgenomen.
De bronnen vanwaaruit symbolen in dat boek terechtkomen, zijn overigens divers
en dikwijls ook onbekend. Vele ervan kunnen worden nagespoord in oudere teksten,
zoals we hebben laten zien. Om nog een voorbeeld te noemen: het in de mystieke
literatuur zo bekende symbool van de ladder of trap, symbool van de weg omhoog
die de mens meet gaan om zich te vergeestelijken, gaat terug op het visioen van
Jacob in Genesis 28, 12, en het is uiteraard niet onmogelijk dat dááraan weer oudere
teksten of overleveringen ten grondslag liggen.
+
Sommige dieptepsychologen nemen in navolging van de Zwitserse psycholoog
+
Carl Gustav Jung (1875-1961) aan dat wij onze symbolen betrekken uit het
SCHROVER 3, 155
BOLHUIS, 77
collectief onbewuste, waaronder een onbewust compartiment van onze geest
KAZEMIER, 187
wordt verstaan waarin sporen van de collectieve ervaringen van de menselijke
soort zijn achtergebleven. Vanuit dat onbewuste kunnen ze dan als ‘oersymbolen’
+
of archetypen oprijzen en halfbewust of bewust worden. Die archetypen krijgen
concrete gestalte in de symbolen die wij in dromen en poëtische (Jung sprak van + archetype
visionaire) teksten tegenkomen. Daarbij kunnen de concretisaties een
gedaanteverandering ondergaan. Zo werd het archetype van de held in de
middeleeuwen doorgaans als ridder geconcretiseerd, in de achttiende eeuw als
geleerde, in de negentiende eeuw als kunstenaar en in onze tijd als popster of
geheim agent. Het spreekt voor zich dat men met dergelijke duidingen zeer
voorzichtig moet zijn. Het wezenlijke van deze theorie is dat alle symbolen uiteindelijk
een collectief karakter zouden kunnen hebben, dat met een beroep op de oudste,
elementaire ervaringen van de mens kan worden verklaard. Onverwachte
samenhangen kunnen zodoende aan het licht komen tussen ervaringen die op het
eerste gezicht disparaat lijken. Jung heeft zelf met vele voorbeelden laten zien, hoe
alomtegenwoordig de archetypen in droom, kunst en literatuur zijn en hoe we ons
bij de herkenning daarvan niet moeten laten misleiden door gedaanteveranderingen.
Zo spelen grote machines als de stoomlocomotief en de elektrische generator in
de negentiende-eeuwse literatuur dikwijls de rol van de draak in oude sprookjes en
legenden; zo speelt de mijn Germinal in Emile Zola's roman met die titel de rol van
de verslindende moeder-aarde, die we kennen uit de oudste mythologie.
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Er is vaak opgemerkt dat wanneer een dichter eenmaal een bepaalde metafoor
heeft gebruikt, deze in zijn latere werk veelvuldig kan terugkeren en zodoende de
+
status van een symbool verkrijgt. Men spreekt in zulke gevallen van contingente
+
symbolen. Een voorbeeld kan dit verduidelijken. In het fragment van A. Roland
MORIER, 1042
Holst dat we aan het begin van dit hoofdstuk aanhaalden (p. 155), wordt wind in
metafoor met gevangen houden gebruikt; in het hele oeuvre van deze dichter speelt
de wind (en ook het eiland) een symbolische rol. Zo kan zich in een individueel
oeuvre een privé-symboliek ontwikkelen op grond van herhaaldelijk en consequent
+
gebruikte metaforen. Dit hoeft niet strijdig te zijn met de collectieve visie op het
symbool: Roland Holsts privé-symboliek kan zeer wel raakpunten vertonen met + SÖTEMANN, 191
de archetypische symbolen. Anderzijds kan men ook gevallen verwachten van
een strikt individuele symboliek, die dan de neiging zal hebben hermetisch te worden
in de zin van gesloten voor niet-ingewijden.
Het voorbeeld van Roland Holst zou aanleiding kunnen zijn, diens werk als een
allegorie te beschouwen waarin wind staat voor vergankelijkheid, eiland voor de
individuele ziel, enzovoort. Naarmate deze overdrachtelijke betekenissen
consequenter en eenduidiger worden gehanteerd, stijgt het allegorie-gehalte van
het oeuvre. Pogingen om het verschil tussen allegorische en symbolische literatuur
te onderscheiden, hebben dikwijls iets onbevredigends omdat het onderscheid op
strikt logische gronden moeilijk te maken valt. Wel is duidelijk dat de allegorie altijd
een belerend of moraliserend karakter heeft, vaak ook in politieke zin, en haar
oorsprong lijkt te vinden in een rationele, discursieve behoefte om iets duidelijk te
maken, zij het op indirecte wijze. Het symbool daarentegen komt voort uit een
niet-rationeel ‘voelen’ of ‘schouwen’ van verborgen samenhangen, die niet anders
+
dan door het symbool kunnen worden aangeduid. In die zin heeft het symbool een
+
catachretische functie.
catachrese
Dat laatste geldt echter niet voor een groep symbolen die bij een strikter
toegepaste terminologie die naam eigenlijk niet zou verdienen. We kennen allemaal
zulke voorbeelden als de weegschaal als symbool voor de rechtvaardigheid, of de
+
drietand voor de zee. Eigenlijk zijn deze attribuut-symbolen op zeer duidelijke
+
analogieën gebaseerd, zoals Aristoteles die opstelde voor ‘het schild van
attribuut-symbool
Dionysos’, de metafoor die hij genereerde uit de analogie tussen ‘het schild van
Ares’ en ‘de beker van Dionysos’. De metafoor ontstaat dan door twee attributen
van plaats te laten wisselen. Doet men dit laatste niet, en spreekt men eenvoudig
van
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‘de beker’ in plaats van ‘de beker van Dionysos’, dan heeft men een attribuut-symbool
gewonnen, dat op niets anders neerkomt dan de verzelfstandiging van een
metonymie, die dan, net als een echt symbool, een eigen leven gaat leiden in de
traditie. Het symbool ‘weegschaal’ is dus van wezenlijk andere aard dan het symbool
‘de roos’, ook al zal men beide in het woordenboek van de symbolen aantreffen.
Aan het laatste ligt een metafoor en dus een analogie met verwisselde factoren ten
grondslag, aan het eerste niet. De vlag van een natie is dus een attribuut-symbool,
maar als we spreken van ‘de Russische beer’ of ‘de zieke man’ (voor Turkije), dan
gebruiken we echte symbolen. Een echt symbool berust tenslotte op een analogie
waarvan een der leden niet benoembaar is op grond van de tekst alléén:
waterlelie :

licht

=

?

:

?

Een attribuut-symbool berust daarentegen op een metonymie. De principiële
niet-benoembaarheid van het door een symbool aangeduide, het tweede lid van de
analogie, moet overigens niet worden misverstaan. Natuurlijk zijn we er altijd op uit
om symbolen te duiden en daardoor het onbekende tweede lid van hun analogie in
te vullen. Maar bij een metafoor bevat de onderliggende analogie de vier factoren
die wij nodig hebben om de metafoor te analyseren, terwijl bij het symbool twee
factoren in het interpretatieproces worden aangebracht. Wij putten daarvoor uit de
symbolencode of uit onze kennis van het oeuvre van een dichter of desnoods uit
ons onbewuste, maar in elk geval is er bij de interpretatie van een symbool een
moment van vrijheid dat we bij de interpretatie van een metafoor niet hebben. Een
metafoor moet door de lezer worden begrepen; een symbool moet door de lezer
worden gemaakt, ook al is hij daarbij gebonden aan de regels van de symbolencode.
Hij kan die regels al dan niet toepassen, zonder dat de tekst ongrammaticaal wordt.
De metafoor echter markeert altijd ongrammaticaliteit en de lezer heft deze op door
+
via overdracht het ongrammaticale, overdrachtelijke element weer te vervangen
door een grammaticaal element, de strekking van de metafoor. In het geval van +ongrammaticaliteit
LEECH, 153
Van Eedens De waterlelie spelen de vele personificaties overigens een rol bij
het vinden van de symbolische interpretatie: ze maken het zeer waarschijnlijk dat
de lelie als menselijk wezen moet worden opgevat, zodat de derde en vierde factor
van de analogie door de tekst zelf worden gesuggereerd, zij het niet dwingend.
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Tot slot van dit hoofdstuk zullen we enige aandacht besteden aan een gedicht van
Gerrit Achterberg, het sonnet ‘Werkster’ uit Hoonte (1949):
Zij kent de onderkant van kast en ledikant,
ruwhouten planken en vergeten kieren,
want zij behoort al kruipend tot de dieren,
die voortbewegen op hun voet en hand.
Zij heeft zichzelve aan de vloer verpand,
om deze voor de voeten te versieren
van dichters, predikanten, kruidenieren,
want er is onderscheid van rang en stand.
God zal haar eenmaal op Zijn bodem vinden,
gaande de gouden straten naar Zijn troon,
al slaande met de stoffer op het blik.
Symbolen worden tot cymbalen in de
ure des doods - en zie, haar lot ten hoon,
zijn daar de dominee, de bakker en de frik.

Dit gedicht is van een bij Achterberg zeldzame transparantie, waardoor het vooral
tot een letterlijke lectuur uitnodigt. Er lijken dan slechts twee ongrammaticaliteiten
te zijn: de gouden straten van regel 10 en de hele regel 5. Beide metaforen leveren
geen enkel interpretatieprobleem op. De eerste stamt uit het Boek der Openbaring
en heeft vanwege die traditionele achtergrond en vanwege het feit dat ze vele malen
in de literatuur is aangehaald, symboolkarakter gekregen; ze berust ten slotte op
een reconstrueerbare analogie, die de materialen waaruit de hemelse stad is
opgebouwd vergelijkt met kostbare metalen en edelstenen. De tweede metafoor
+
(zij heeft zichzelve aan de vloer verpand) kan als een variatie op een dode metafoor
worden gezien die in ons dagelijks taalgebruik vertrouwd is: het hypogram ‘zich + dode metafoor
aan iets verkopen’, waarbij de term verpand impliceert dat het contract tijdelijk
is. Er zal een moment zijn waarop de werkster, het pand, wordt losgekocht; dat zal,
zo suggereert de context, door de Verlosser worden gedaan. Daarmee is de dode
metafoor tevens gereanimeerd.
+
Beide ongrammaticale plaatsen roepen dus de bijbel op als de leverancier van
+
de hypogrammen die onder deze metaforen schuilgaan. Daarmee is een
hypogram
aanwijzing gegeven voor een mogelij-
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ke allegorische lectuur van het gedicht: het kan worden gezien als een concrete
voorstelling van de abstracte, aan de bijbel ontleende idee, dat de nederigen zullen
worden verheven. De allegorische lectuur maakt de letterlijke uiteraard niet ongeldig;
evenzo zal voor wie de gouden straten als metaforisch ziet de letterlijke interpretatie
daarvan niet uitgesloten zijn, als hij eenmaal beseft dat in de symbolencode waarin
dit teken óók fungeert, de straten van het Nieuwe Jeruzalem letterlijk met goud zijn
geplaveid.
In de eerste regel treft een bijzonderheid die men als een gedeconstrueerde
+
metafoor zou kunnen aanduiden. We weten van de werkster dat zij tot de ‘onderkant’
van de samenleving behoort en als we het zó zeggen, gebruiken we precies de + deconstructie
dode metafoor die in Achterbergs eerste regel ongedaan wordt gemaakt, of
+
‘gedemetaforiseerd’. Dit is het omgekeerde van wat we de reanimatie van metaforen
+
hebben genoemd. Dáár wordt immers het niet meer als zodanig herkende
FENS 2, 55
overdrachtelijke gebruik van een term weer zichtbaar gemaakt, terwijl hier de
term onderkant met nadruk in dát aspect van zijn letterlijkheid wordt gebruikt dat in
andere teksten aanleiding heeft gegeven tot overdrachtelijk gebruik en zodoende
een dode metafoor teweeg heeft gebracht.
Alle drie de onderzochte plaatsen geven ons dus aanleiding te zeggen dat deze
tekst er nadrukkelijk op is gericht, zo letterlijk mogelijk te worden gelezen. Wie
daartoe bereid is, blijkt juist dichter bij het diep bedoelen te worden gebracht - een
paradox die aan het allegorische en symbolische niet vreemd is.
In het sextet wordt de werkster bijna als een allegorische gestalte opgevoerd: met
de muziek die zij met haar stoffer en blik maakt, prijst zij God op de manier waartoe
de 150ste Psalm oproept:
looft Hem met handtrom en reidans,
looft Hem met snaren en fluit.
Looft Hem met slaande cymbalen,
looft Hem met klinkende cimbels.
+

Stoffer en blik, attribuut-symbolen van de werkster, zijn tot cimbalen geworden;
alweer kan de uitdrukking symbolen worden tot cymbalen in de meest letterlijke
zin worden begrepen en alweer is het juist díe manier van begrijpen die het diep
bedoelen onthult. Tegelijk doet zich Jakobsons theorie van de poëtische functie
+
weer gelden: de klankverwantschap tussen de woorden symbolen en cymbalen
dwingt ons ze ook als semantisch verwant te lezen. Zoals de werkster God dus
prijst met háár attributen, de cymbalen van
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stoffer en blik, zo prijst de dichter God met de zijne: de cymbalen die zijn symbolen
zijn. Dat voegt aan de allegorie een nieuw element toe: zoals de geringe mens
verheven zal worden en daarom God zal prijzen met de instrumenten die hem ter
beschikking staan, zo zal ook de dichter verheven worden en dan zal zijn dichtkunst
een loflied zijn.
Het voorbeeld maakt duidelijk dat zelfs een transparante tekst als deze van
symbolische en allegorische elementen doordrenkt is, terwijl de tekst zich met zijn
transparante, letterlijke betekenis daaraan toch niet uitlevert: het diepe bedoelen
kan alleen worden gevonden voor wie de letterlijke en de oppervlakkige kenmerken
van de tekst respecteert.
Ten slotte kan het voorbeeld dienen om ons eraan te herinneren dat juist waar
het om symbolen gaat, geen enkele tekst op zichzelf staat. De gouden straten en
de cymbalen van Achterbergs sonnet wijzen, juist en alleen als zij letterlijk worden
genomen, op de bijbelse hypogrammen die de betekenis van het gedicht mede
bepalen. De vraag of 13, 1 uit Paulus' Eerste brief aan de Korintiërs hier ook als
hypogram fungeert, zullen wij niet verder onderzoeken. Wie hierop ingaat, zal
bevestigd vinden dat de eis die juist in haar symbolische functie zo nadrukkelijk
door de poëzie wordt gesteld, namelijk dat zij letterlijk moet worden genomen, niet
betekent dat zij gemakkelijk kan worden verstaan.
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Hoofdstuk 6 Poëzie en grammatica
+

Vooral sinds de opkomst van de transformationeel-generatieve grammatica in de
jaren zestig heeft men pogingen ondernomen de bijzonderheden van het poëtisch + CHOMSKY SCHOLTEN
taalgebruik in taalkundige termen te beschrijven. Wat de retorica al eeuwenlang
had gekend als figuren en tropen, werd nu opgevat als beantwoordde het aan een
eigen systematiek, een eigen secundaire ‘grammatica’, die in de poëtische taal werd
toegepast als een extra regelsysteem. Stijlfiguren waren geen verfraaiingen of
decoraties die naar willekeur op een eenmaal voltooide tekst werden toegepast,
maar de onvermijdelijke consequenties van een keuze die de schrijver maakte naast
of boven de keuzen waartoe de systematiek van de primaire grammaticaregels hem
dwong.
De poëtische tekst werd beschouwd als gecodeerd in twee regelsystemen,
waarvan het ene G kan worden genoemd, voor ‘de grammatica van de natuurlijke
taal waarin de tekst is geschreven’, en het andere P, voor ‘de secundaire, poëtische
grammatica’. Beide regelsystemen zijn uiterst complex. G bevat alle regels van de
primaire grammatica en ieder die school heeft gegaan zal weten hoe ingewikkeld
die zijn, ook als hij ze in het dagelijks leven meestal correct toepast. P is niet minder
complex. P bevat, bijvoorbeeld, voorschriften van metrische aard, voorschriften
omtrent strofenbouw, voorschriften die het woordgebruik regelen waar het de
+
connotaties van woorden betreft, Zo was het in de achttiende eeuw incorrect om
+
een woord als ‘koe’ te gebruiken, terwijl men wel van ‘het weidend vee’ mocht
connotatie
spreken. P maakte dus een onderscheid tussen poëtisch en niet-poëtisch
woordmateriaal en zelfs tussen poëtische en niet-poëtische inhouden. Men dichtte
wel over liefde maar niet over seks; wel over dood maar niet over ziekte. Bestudeert
men wat er in de P van een bepaalde cultuur op een bepaald tijdstip wel en wat niet
als poëtisch werd beschouwd, dan krijgt men in principe inzicht in veel méér dan
de literatuurgeschiedenis: de P is altijd een der belangrijkste indicatoren van de
ideologie van een bepaald cultureel moment. Anderzijds zijn de grote verschuivingen
die in de literatuurgeschiedenis
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optreden, te begrijpen als wijzigingen die zich in de P voordoen. Wie te veel en te
lang over ‘weidend vee’ en ‘gevederde vrienden’ heeft gelezen of geschreven, zal
in de verleiding komen om in een poëtische tekst nu eens gewoon van ‘koeien’ en
‘vogels’ te spreken. Hij begaat dan een daad van rebellie tegen de P, waarvan hij
+
de regels als verstard of geautomatiseerd ervaart en legt de basis voor een
+
poëtische revolutie. Dergelijke omslagmomenten in de literatuurgeschiedenis
de-automatisering
staan overigens niet los van algemene culturele ontwikkelingen. Dat de
negentiende-eeuwse roman bijvoorbeeld onderwerpen als industrialisatie, techniek
en urbanisatie voor literaire behandeling in aanmerking vond komen, houdt verband
met de algemene historische ontwikkelingen in die tijd. De notie van de P is dus, in
al haar complexiteit, een belangrijk instrument voor wie de literatuurgeschiedenis
bestudeert en dan niet alleen voor zover de literatuurgeschiedenis een eigen, min
of meer autonome ontwikkeling kent, maar ook - en misschien vooral - voor zover
zij een onderdeel vormt van de cultuurgeschiedenis in algemene zin.
Nu we ons in dit hoofdstuk voornamelijk bezig zullen houden met de meer strikt
taalkundige gevolgen die het onderscheid tussen G en P voor het poëtisch
taalgebruik heeft, moeten we eerst de relatie tussen G en P wat nader bekijken. Al
+
kan worden gesteld, wat reeds in de termen primair en secundair geïmpliceerd is,
dat er geen P kan zijn zonder een G en dat P daarom als parasitair ten opzichte + primaire code
secundaire code
van G kan worden beschouwd, dan is daarmee nog niet vastgesteld hoe de
‘parasiet’ zich tegenover de ‘gastheer’ gedraagt. Om een voorbeeld uit de wereld
van de muziek te gebruiken: men zou een vierstemmige fuga als voltooid in een
‘primaire’ code kunnen beschouwen om vervolgens de fuga in een ‘secundaire’
code te gaan instrumenteren. Als code beschouwd is de instrumentatie duidelijk
parasitair: er moet muziek zijn om muziek te kunnen instrumenteren. In het voorbeeld
is de partituur van de fuga dus het resultaat van toepassing van regels uit G, korter
gezegd: het resultaat van G, terwijl de instrumentatie het resultaat van P zal zijn.
Nu kan men zó instrumenteren dat de structuur van de muziek (het verloop van de
vier stemmen in hun onderlinge relatie) door de instrumentatie wordt verduidelijkt.
In dat geval is de instrumentatie coöperatief ten opzichte van haar gastheer, de
muziek. Het is echter ook mogelijk zo te instrumenteren dat de structuur van de
muziek door de instrumentatie wordt verdoezeld. In dat geval is er van coöperatie
tussen de beide codes geen sprake: ze werken elkaar eerder tegen.
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Het voorbeeld is alleen ter verduidelijking van de basisnoties bedoeld; men kan het
niet zonder meer toepassen op de poëtische taal. Wel kan men ook daar een
principieel onderscheid maken tussen coöperatie en tegenwerking. De secundaire
codering van de poëtische taal kan erop gericht zijn, de structuren van de primaire
code volledig te respecteren. We hebben in eerdere hoofdstukken het werk van
Jacob Cats, die er altijd naar streefde natuurlijk accent en metrisch accent te laten
samenvallen, als voorbeeld van deze situatie aangevoerd (p. 58 en 135). Vanuit
een ander perspectief kan men zeggen dat Nijhoff er in Het uur U naar streefde een
ongewone gebeurtenis te vertellen in een poëtische taal die qua woordkeus,
zinsbouw en ritmiek zo dicht mogelijk aansloot bij de primaire code, het gewone
Nederlands van zijn tijd. Het gedicht kan op grond daarvan tot de parlando-poëzie
+
worden gerekend. Ook hier lijken G en P uit op coöperatie, maar daarbij dienen
+
we niet uit het oog te verliezen dat die toch slechts sommige aspecten van het
parlando-poëzie
taalgebruik betreft. Zouden we Het uur U met een symbolenwoordenboek te lijf
gaan, dan zou bijna elk element in het gedicht symbolisch blijken te zijn; vanuit dát
perspectief zouden we dan niet van coöperatie maar juist van tegenwerking moeten
spreken. De noties coöperatie en tegenwerking zijn dus altijd slechts vanuit bepaalde
perspectieven geldig; ze zijn parametergebonden. In de parameter van het
woordgebruik vertonen de codes in Het uur U dus coöperativiteit, maar in de
symbolische parameter juist tegenwerking.
Het maximaal uitbuiten van coöperatie en tegenwerking in de verschillende
parameters van één tekst leidt tot humoristische effecten en is een der belangrijkste
+
middelen waarvan de parodie zich bedient. Als voorbeeld kan Frederik van Eedens
+
Aan J.J.L. ten Kate dienen, waarvan de slotstrofe luidt:
parodie
CLAES,

Zing op! zing op! ten Kate!
(Gij kunt het toch niet laten)
Laaf onze ziel aan Harmonie,
Al wat gij zingt is Poëzie!
Zing dartel, speels of vroom van zinnen
Op kerken, vorsten of vorstinnen,
Wij minnen alles wat gij doet:
Want wat ten Kate schrijft is goed!
Zing, J.J.L. ten Kate,
Ten aller vromen bate!
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Binnen de parameter van het woordgebruik brengt de tweede regel hier een abrupte
tegenwerking aan, die het ons onmogelijk maakt de tekst zo ernstig te nemen als
zijn vormtaal suggereert. Eerder in het gedicht wordt Ten Kate voorgesteld als
+
huppelend in het priesterkleed; de belachelijkheid van dat beeld schrijven we toe
aan de onverenigbaarheid van de connotaties van huppelen en priesterkleed en + connotatie
dat komt ook weer neer op tegenwerking van de codes. De secundaire code
voegt met geweld samen wat de primaire code gescheiden houdt: de ‘sfeer’ van
het huppelen en de ‘sfeer’ van het priesterkleed.
De parodie is een heel specifieke vorm van code-tegenwerking. Nijhoffs sonnet
Impasse kan gelden als een voorbeeld van code-tegenwerking zonder enig
parodistisch of zelfs humoristisch effect: een creatieve impasse wordt er in de context
van een van de meest huiselijke bezigheden geplaatst die we kennen: koffie zetten.
De contexten verdragen elkaar niet, althans niet binnen onze aan de code van de
poëtische traditie ontleende verwachtingen omtrent de manier waarop de poëzie
over een creatieve impasse spreekt. Het effect wordt in dit gedicht juist door zijn
duidelijke parlandokarakter versterkt: zijn taal is volslagen normaal of onpoëtisch,
hetgeen betekent dat primaire en secundaire code in andere opzichten juist volmaakt
coöpereren.
De aangehaalde voorbeelden moeten volstaan om duidelijk te maken hoe complex
het spel met codes kan zijn, hoe ingewikkeld de polyfonie van een poëtische tekst
kan worden als we oor hebben voor de aparte ‘stem’ die elke code vertegenwoordigt,
en voor de harmonieën en disharmonieën die de ontmoeting van alle stemmen tot
stand brengt. De noties coöperatie en tegenwerking zullen we niettemin aanhouden.
Ze vormen de uiterste polen waaraan we de spanning die bepaalde poëtische
effecten teweegbrengen als het ware meten kunnen. Tussen de uitersten van
cooperatie en tegenwerking ligt een overgangsgebied waarop we in beginsel alle
poëtische procédés in kaart kunnen brengen. Het duidelijkst is dit te begrijpen aan
de hand van herhalingsfiguren. Als twee woorden rijmen, dan is er van
code-tegenwerking geen sprake in zoverre als deze woorden ook in de primaire
code rijmen. De secundaire code maakt dus gebruik van een mogelijkheid die de
primaire code aanreikt. Uitvoerig hebben we het gehad over de consequenties van
de wet van Jakobson, die de klankverwantschap tussen de rijmwoorden tot een
semantische verwantschap maakt, zodat er een nieuwe betekenisrelatie wordt
onthuld en de primaire code op een onverwachte wijze wordt ver-
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rijkt. De observatie van zojuist kan echter worden gehandhaafd: de woorden rijmden
al en dus maakt de secundaire code een cooperatief gebruik van een in de primaire
code gegeven mogelijkheid. Hetzelfde kunnen we zeggen van de syntactische
herhalingsfiguren die we hebben behandeld en van alle vormen van parallellisme.
Dat zeven van de twaalf regels van Hans Andreus' In de nacht beginnen met de
woorden zonder mij (zie p. 142) is natuurlijk geen toeval, maar wordt door de regels
van de primaire code, door G niet uitgesloten. Van code-tegenwerking is in dit opzicht
dus geen sprake. Maar van coöperatie spreken is hier toch ook niet bevredigend.
Er zijn namelijk redenen om aan te nemen dat het onwaarschijnlijk is dat zeven van
de twaalf stukken waarin we een tekst verdelen met dezelfde woorden zullen
beginnen; de onwaarschijnlijkheid is op kwantitatieve, statistische gronden vast te
stellen. Ongrammaticaal kunnen we de anaforen in In de nacht dus niet noemen,
maar wel kunnen we ze als statistisch afwijkend van de gemiddelde in G gecodeerde
tekst bestempelen.
We komen hier opnieuw tot een onderscheid: naast gevallen waarin van
code-coöperatie sprake is kennen we gevallen van code-tegenwerking, maar binnen
+
deze groep moeten we ongrammaticaliteiten onderscheiden van statistische
+
abnormaliteiten. Dit laatste onderscheid stemt overeen met het verschil dat de
ongrammaticaliteit
+
retorica van oudsher maakt tussen tropen en figuren. Bij tropen is er sprake van
naamsoverdracht die ons dwingt een woord anders op te vatten dan de primaire + troop
code ons voorhoudt: we vatten het overdrachtelijk op. Er is dus ongrammaticaliteit
in het spel: de secundaire code (P) bevat een regel die strijdig is met een regel in
de primaire code (G). Heel simpel gezegd: de primaire code (G) bevat een regel
die zegt dat een roos een bepaald soort bloem is, maar de secundaire code (P)
bevat een regel die zegt dat roos ‘liefde’ betekent. Bij figuren, daarentegen, zijn G
+
en P niet met elkaar in tegenspraak, maar in iets als een concurrentiestrijd
gewikkeld: structuren die krachtens G mogelijk zijn, worden door P bevoorrecht. + figuren
Men kan dit ook uitdrukken door te zeggen dat de poëtische taal bepaalde
mogelijkheden van de gewone taal een voorkeursbehandeling geeft of op opvallende
wijze actualiseert. Zo begrijpen we rijm als een actualisatie van bepaalde typen van
+
klankverwantschap en de anafoor als een actualisatie van het gegeven dat de taal
+
syntactische patronen kent die herhaalbaar zijn.
rijm
In alle gevallen waarin G en P elkaar tegenwerken, kunnen we van deviatie
+
spreken: de secundaire code wijkt af van de primaire. Bij de figuren is er dan sprake
+
van statistische deviatie: de poëtiLEECH, 25
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sche tekst actualiseert mogelijkheden die in G vervat liggen en geeft bepaalde
mogelijkheden een voorkeursbehandeling, waardoor de tekst structuren gaat bevatten
die mogelijk maar niet waarschijnlijk zijn. Structurele deviatie ontstaat als P een of
meer regels bevat die indruisen tegen een of meer regels in G. De tekst zal dan
ongrammaticaal zijn voor zover het die regels betreft. De metafoor is het in het oog
springende voorbeeld.
In het vervolg van dit hoofdstuk zullen we ons met de laatstgenoemde soort
+
afwijkingen bezighouden en daarvoor kortweg de term deviaties gebruiken. Het
+
zou in beginsel mogelijk zijn de geschiedenis van de poëzie in ons werelddeel
deviatie
te bestuderen met de poëtische deviatie als leidraad: het lijdt geen twijfel dat er
periodes zijn waarin deviaties minder, en periodes waarin ze meer gebruikelijk zijn.
We zullen dat hier niet doen, maar volstaan met de constatering dat deviaties in de
poëzie van onze eeuw relatief vaak voorkomen. Een van de kenmerken van het
moderne poëtisch besef is dat de poëtische taal minder een reproducerende of
weergevende dan een creatieve functie heeft, eerder non-conformistisch is dan
conformistisch, meer een kritische dan een bevestigende taak heeft ten aanzien
van de heersende opvattingen en ideologieën. Dat is niet altijd zo geweest, maar
in onze tijd is het wel zo. Deze algemene tendens van de moderne poëzie kan men
onder andere aflezen aan de rol die de deviatie erin speelt. In de deviatie immers
bekent de P zich als principieel non-conformistisch ten opzichte van de G. Zo gezien
is de deviatie een icoon van de manier waarop de kunstenaar in de moderne tijd in
het algemeen zijn taak heeft opgevat vis-à-vis de dominante, burgerlijke ideologie.
Aangezien de poëtische deviatie per definitie een afwijking vertegenwoordigt van
+
een regel in de G, de grammatica van de natuurlijke taal, kan men deviaties
+
systematiseren op grond van deze grammatica. Als de grammatica regels kent
LEECH, 42
ten aanzien van de woordvolgorde, dan zijn er dus woordvolgorde-deviaties
mogelijk. Als de grammatica regels kent ten aanzien van de overgankelijkheid of
onovergankelijkheid van werkwoorden, dan kunnen die regels ons ook helpen bij
het analyseren van bepaalde deviaties, zoals we die bijvoorbeeld tegenkomen in
Pierre Kemps ‘Glimlachen’ uit de bundel Phototropen en Noctophilen (1947):
+

Vandaag wil ik licht glimlachen
voor wie geglimlacht licht wil zien.
Mijn zwarte hoed hindert wel de dag en
met bloot hoofd geef ik meer licht misschien.
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Mijn gelaat heeft geen sprekende kleuren,
wat beiges en crêmes die zich weven
om neus en ogen en mijn lippen fleuren
zo weinig, maar ik wil glimlach geven.
Het licht viel zonder bijfiguren in
mij langs mijn ogen en ik ruik laurieren,
om als ik uitgeglimlacht ben en zonder zin,
mijn grootse onnoozle hersens mee te sieren.

Glimlachen wordt hier als een overgankelijk werkwoord gebruikt, met als lijdend
voorwerp licht. Geglimlacht licht is, in overeenstemming daarmee, op te vatten als
een resultatief object: door glimlachen voortgebracht licht. Uitgeglimlacht in regel
11 dienen we dan ook te interpreteren alsof 't het voltooide deelwoord is van een
overgankelijk werkwoord, waardoor het de betekenis kan krijgen van
‘leeggeglimlacht’, zoals we ‘uitgesponnen’ als ‘leeggesponnen’ kunnen verstaan in
de zin ‘De spin is uitgesponnen en nu is haar web voltooid’. Het gedicht krijgt dan
in zijn geheel de betekenis: de dichter heeft alles gegeven wat hij te geven had, hij
heeft zijn licht verspreid, en daarmee heeft hij de lauwerkrans verdiend van de
onsterfelijkheid. Al zijn zijn leeggezongen hersens nu weer als die van een kind,
juist in het bereiken van die ‘onnozelheid’ schuilt zijn grootsheid. De parafrase klinkt
wat zwaarder op de hand dan het lichtvoetige versje eigenlijk verdraagt, maar kan
met een beroep op de tekst toch heel goed worden verdedigd.
Opvallend aan de hier optredende deviatie is dat ze consequent wordt
volgehouden: in de secundaire code is glimlachen niet een enkele keer als
overgankelijk werkwoord gebruikt, maar systematisch. De deviatie is regelmatig, in
die zin dat ze aan een formuleerbare regel in de P beantwoordt. In 1959 schreef
Pierre Kemp nog een gedicht met de titel Glimlachen:
Soms sta ik genoeglijk versteld
om wat ik van glimlachen kan maken,
behalve dan geld.
Maar ik ben geen man van zaken,
tenzij weer in poeders op vleugels van vlinders
voor inkt op diploma's aan eerlijke vinders.
Wilt gij een certificaat?
Nu glimlach ik mijn: 's avonds laat!
Ik glimlach gaarne nog meer,
alleen een volgende keer!
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De regel die glimlachen tot een overgankelijk werkwoord maakte, is kennelijk voor
de P van het tweede gedicht blijven gelden. Als we ervan uitgaan dat elke poëtische
tekst zijn eigen P heeft, dan blijken de P's van deze twee gedichten dus minstens
één regel gemeenschappelijk te hebben en de verwachting ligt dan voor de hand
dat deze regel ook zal voorkomen in de P die het hele oeuvre van deze dichter
beregelt. Zo zou men de ‘poëtische grammatica’ van Pierre Kemp kunnen opstellen
en eigenlijk van elke dichter. Zo'n poëtische grammatica zou zeer belangrijke
informatie bevatten over het ‘poëtisch programma’ van de dichter. Als we in het
gedicht In tules van gedichten lezen dat Kemp het schrijven van poëzie aanduidt
als woorden spinnen, beseffen we dat de idee van de poëzie voor hem is
geassocieerd met de idee van het voortbrengen van een produkt, of het nu ‘licht’ is
dan wel ‘tule’.
De zojuist ter sprake gebrachte idee dat elke poëtische tekst door een eigen P
wordt beregeld waarvan de regels systematisch en consequent in die tekst worden
toegepast, lijkt bevestigd te worden door de praktijk van bepaalde dichters. Vanuit
+
dit perspectief is veel studie gemaakt van het oeuvre van de Amerikaanse dichter
E.E. Cummings (1894-1962). Van een van zijn gedichten maakte Peter Verstegen + FENS 3, 103
de volgende vertaling:
liefde is dikkerder dan vergeten
dunnerder dan nog weten
zeldener dan golven vochtig zijn
gangbaarder dan in gebreke zijn
zij is waanzin en manig
en min vatbaar voor onzijn
dan heel de zee die alleen nog
dieper is dan de zee
liefde is minder altijd dan winnen
is minder nooit dan levend
min groter dan 't minst beginnen
min kleiner dan vergeven
zij 's wijsheid en zonschijnig
en meer kan zij niet stuk
dan heel de lucht die alleen nog
hoger is dan de lucht
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Dit vers, te vinden in de bundel Het driehoekig waarom (Baarn 1982), vertoont een
grote variatie aan deviaties, waarvan elke afzonderlijk echter kan worden afgeleid
uit een beperkt aantal P-regels dat voor de hele tekst geldingskracht heeft; het ligt
dan ook zeer voor de hand te zeggen dat deze tekst ‘in een eigen taal’ is geschreven.
Om enkele voorbeelden te noemen: het gebruik van de trappen van vergelijking
vertoont hier sterke afwijkingen, zowel in formeel (dikkerder, dunnerder) als in logisch
opzicht (de zee is dieper dan de zee, de lucht is hoger dan de lucht, liefde is minder
nooit dan levend, liefde kan meer niet stuk dan lucht). Normaal gevormde
comparatieven zijn er wel (gangbaarder, dieper, groter, kleiner, hoger) maar daarvan
komen alle tweelettergrepige alleen voor in het verband van een vergelijking met
een heel curieuze vorm: dieper in de zee is dieper dan de zee en hoger in de lucht
is hoger dan de lucht; groter in de negatieve vorm min groter en kleiner in de
negatieve vorm min kleiner. In de vergelijkingen waarin we ze aantreffen is dat
waarmee de liefde wordt vergeleken respectievelijk in het geheel niet groot en in
het geheel niet klein, als gevolg waarvan de liefde wordt voorgesteld als ‘in nog
mindere mate niet-groot dan 't minst beginnen niet-groot kan worden genoemd’,
dus: uitermate groot. Of: de liefde kan in nog hogere mate niet-klein worden genoemd
dan vergevensgezindheid niet-klein mag worden genoemd, dus: de liefde is in het
geheel niet klein, dus: uitermate groot. In de wonderlijke eigen taal die hier zichtbaar
wordt, speelt de dichter een spel met de oude redekundige figuur die als litotes
+
bekend staat: men poneert iets door de ontkenning ervan te ontkennen, zoals in
de uitdrukking ‘Die soep was niet slecht!’ (dat wil zeggen: niet niet-goed). Ook in + litotes
de constructies de zee is alleen dieper dan de zee en de lucht is alleen hoger
dan de lucht is de litotes terug te vinden: als alleen de zee dieper is dan de zee,
dan is niets anders dieper dan de zee en is de zee dus het opperst-diepe en als
zodanig zeer weinig vatbaar voor onzijn. In de vergelijking met de zee wordt de
liefde voorgesteld als nòg minder vatbaar voor onzijn dan dat, wat er al in opperste
mate niet-vatbaar voor is. Hier wordt eigenlijk een cliché verwoord dat als hypogram
+
fungeert: ‘de liefde is eeuwig en alomtegenwoordig als de zee’; een soortgelijke
analyse onthult het hypogram ‘de liefde is zo hoog als de hemel’. Maar de manier + hypogram
waarop de tekst deze hypogrammen verwerkt kan wel als buitengewoon deviant
worden aangemerkt. Hoe meer taalkundig en logisch vernuft men op deze tekst
loslaat, des te systematischer blijkt hij in elkaar te zitten. Dat de comparatieven
dikkerder en dunnerder formeel anders zijn ge-
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vormd dan dieper en hoger kan bijvoorbeeld worden toegeschreven aan een P-regel
die een onderscheid maakt tussen comparatieven die niet en comparatieven die
wel gebruikt worden in het kader van een vergelijking die de logische complicatie
van de litotes bevat. Om nog één ander voorbeeld te geven: de definities van de
liefde hebben consequent een van deze drie vormen: (a) de liefde wordt vergeleken
met een werkwoord, hetgeen een sterk devierende P-regel nodig maakt; (b) de
liefde wordt vergeleken met respectievelijk de zee en de lucht, die volgens de
hierboven uitgelegde litotes-constructie worden geanalyseerd als opperste vormen
van zijn; (c) de liefde wordt volgens de normale regels van de G voorzien van
eigenschappen, maar die zijn georganiseerd volgens de wet van Jakobson: waanzin
/ wijsheid en manig / zonschijnig, in welk patroon de semantische relatie tussen
waanzin en maanziekte (manigheid) een semantische similariteit tussen wijsheid
en levensvreugde (zonschijnigheid) tot stand brengt. Samenvattend mogen we
stellen dat de ‘inhoud’ van het gedicht tot enkele eenvoudige hypogrammen kan
worden gereduceerd: de liefde is sterk en onvergankelijk. Dat het gedicht voor deze
elementaire boodschap zulk een ingewikkelde eigen taal moet opstellen, kan op
zich weer als een icoon worden opgevat van een ander hypogram: de liefde is
onuitsprekelijk, althans in de primaire code, de gewone taal van de G.
Men kan overigens lang niet altijd zoveel systematiek ontwaren in de deviaties
die een poëtische tekst vertoont. Een niet minder bekend geval dan Pierre Kemps
geglimlachte licht, is de slotregel van Neeltje Maria Mins gedicht met de beginregel
Mijn moeder is mijn naam vergeten:
+

voor wie ik liefheb, wil ik heten.
+

Men lijkt met de interpretatie van deze regel twee kanten op te kunnen. Om te
beginnen stellen we vast dat volgens een regel in de G het werkwoord heten een
koppelwerkwoord is dat een complement krijgt; een zin als ‘Ik heet Jan’
vertegenwoordigt het normale gebruik van dit werkwoord. In Neeltje Maria Mins
regel nu lijkt er geen complement te zijn en dan is heten ook geen koppelwerkwoord.
Men komt dan tot de volgende parafrase: ‘voor wie ik liefheb wil ik een volledig,
benoembaar persoon zijn, een identiteit hebben, een naam die mijn diepste wezen
aanduidt’. De regel in P die vaststelt dat heten geen koppelwerkwoord is, dwingt
ons dus tot een metaforische lezing. Maar men kan er ook van uitgaan dat
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heten hier wèl als het vertrouwde koppelwerkwoord fungeert en dat het complement
eraan voorafgaat, zoals in de misschien wat vreemde maar niet ongrammaticale
zin ‘Jan wil ik heten’. Dat brengt ons ertoe, de regel als volgt te parafraseren: ‘Ik wil
dat mijn naam “Voor wie ik liefheb” zal zijn’. Ook dan is er aanleiding om van een
deviatie te spreken, maar deze is van een geheel ander soort. Linguïsten zouden
de eerste deviatie een overschrijding van een subcategorisatieregel noemen en de
+
tweede een overschrijding van een selectierestrictie. Deze details verder terzijde
latend, geven we duidelijk de voorkeur aan de eerste parafrase en wel op grond +subcategorisatieregel
van andere regels in de tekst, die zelf niet deviëren en juist daardoor als duidelijke KRAAK, 76
SCHOLTEN, 33, 44
analogieën van de slotregel worden waargenomen. Bijna elke regel geeft de
CLAES, 101
wens te kennen dat de spreker een naam wil hebben en een naam is precies
wat we als complement bij het koppelwerkwoord heten verwachten. Dat de spreker
de naam niet heeft (hetgeen natuurlijk alleen in overdrachtelijke zin kan worden
begrepen), wordt door het ontbreken van het complement bij heten iconisch
+
weergegeven. De deviatie is dus uitstekend gemotiveerd.
+
Ze is echter niet systematisch, in die zin dat ze op andere momenten in de
motivatie
tekst wordt herhaald. Het gaat om een ad-hoc deviatie, terwijl het bij Pierre Kemp
om een formuleerbare regel in de P van minstens twee gedichten ging. Men zou bij
de deviatie van Neeltje Maria Min van een incident kunnen spreken, terwijl dat bij
die van Pierre Kemp beslist onvoldoende zou zijn. De eis dat poëtische deviaties
systematisch zijn, dus aan een eigen regel in de P beantwoorden, is vermoedelijk
te ‘streng’. Deviaties kunnen ook incidenteel voorkomen en ook dan gemotiveerd
+
zijn. Treffend wordt dit geïllustreerd door Leo Vromans gedicht Een klein draadje,
+
waarin de gevolgen die een hersenbloeding voor het spraakcentrum heeft, zijn
JESSURUN D' OLIVEIRA, 2
weergegeven door iconische deviaties in de taal van het gedicht: het woord
‘kortsluiting’ verschijnt als kurpsluiting en het woord ‘Help!’ als Hurp! De
klankherhalingen die van deze deviaties het gevolg zijn, hebben weliswaar een
poëtische functie maar resulteren niet uit systematische deviaties, want zowel de
klinker /o/ als de klinker /e/ verschijnt in de tekst als een /u/.
Dit voorbeeld betreft uitsluitend deviaties op het gebied van de woordformatie; in
syntactisch opzicht is Vromans tekst volledig volgens de algemene Nederlandse
grammatica gecodeerd. Men zou hier van neologismen kunnen spreken, al wordt
+
die term onbruikbaar voor een geval als klimdrab (in Leo Vromans Twee
+
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partijen), een ‘nieuw woord’ dat niet via deviatie uit een bekend woord ontstaat,
zoals kurpsluiting. De meeste neologismen, zoals de Tachtigers er talloze hebben
gemaakt, kunnen eigenlijk niet als deviaties van regels in de G worden beschouwd,
maar als nog niet eerder gerealiseerde toepassingen van G-regels. Als Gorter het
in de eerste zang van Mei heeft over een waterwieg, dan zou dat heel goed een
neologisme kunnen zijn in de zin dat het woord nooit eerder was gebruikt; maar het
is voor ons gemakkelijk te interpreteren omdat het is gebouwd volgens een G-regel
die ook het vertrouwde woord ‘waterkruik’ heeft voortgebracht. De eerste strofe van
Gorters De lente komt van ver... bestaat bijna helemaal uit zulke neologismen
(blauwenwitluchten is het meest gewaagde), die we met behulp van G-regels kunnen
begrijpen. Ook een woord als aaizaam (in Leo Vromans Oude woorden) is
gemakkelijk te analyseren, al betreft: het hier een onbetwijfelbaar neologisme.
Moeilijker zijn schalmgerei en vederlieren uit hetzelfde gedicht. In deze neologismen
lijken bekende woorden tot één nieuw woord in elkaar te zijn geschoven: schalmei
en gerei in het eerste en vederlicht en lier in het tweede geval. Men heeft voorgesteld
hier van telescoopwoorden te spreken, in afwijking van Lewis Carroll die er in Alice
in Wonderland mee speelde en ze ‘portemanteauwords’ noemde (soms ten onrechte
als ‘kapstokwoorden’ vertaald). Willen we al deze gevallen, waarin kennis van de
G-regels ons een eind op weg helpt bij de analyse, onderscheiden van Leo Vromans
klimdrab of tsilk (uit Oude woorden), dan zouden we voor de laatste categorie
eigenlijk een afzonderlijke term moeten introduceren. De Engelsen spreken wel van
‘nonsense words’ maar dat moeten we niet overnemen: wie Twee partijen leest zal
ontdekken dat klimdrab geen onzinnig of zinloos woord is. Ook de Engelse term
‘coinage’ helpt ons niet veel verder; de vertaling daarvan, ‘munting’, is misschien
bruikbaarder. In wat als ‘nonsens-poëzie’ bekend staat komt dit type nieuwformaties
stereotiep voor. Bij ons zijn Daan Zonderland en C. Buddingh' meesters in dat genre,
dat zij overigens steeds in het voetspoor van Lewis Carroll beoefenden.
Een ander type neologisme ontstaat wanneer een woord syntactische functies
krijgt toebedeeld die het in de G niet kan vervullen. Er is een gedicht van Guillaume
van der Graft met de titel Het ouderdomt, waarin dus een zelfstandig naamwoord
wordt behandeld alsof het een werkwoord was. We begrijpen dit op analogische
wijze, bijvoorbeeld door er een normale uitdrukking als ‘het schemert’ naast te
leggen. In Mijn bleeke denken gebruikt Boutens een bijwoord alsof het een bijvoeglijk
naamwoord was:
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Mijn bleeke denken dwaalt tot U door diepe nachten
Als moede schapen naar haar eindelijken stal ...

In Kerk heeft Achterberg het over de kerken ochtend: hij behandelt een zelfstandig
naamwoord alsof er een adjectief van kan worden gemaakt volgens de morfologische
regel die ‘gouden’ maakt van ‘goud’ of ‘porseleinen’ van ‘porselein’; kennelijk wil hij
het gebruikelijke adjectief ‘kerkelijk’ vermijden. Het is niet zo gemakkelijk uit te maken
of men bij de twee laatste voorbeelden van een metafoor kan spreken of niet. In het
voorbeeld uit Boutens wordt, kan men misschien zeggen, een syntactische functie
overgedragen, van ‘uiteindelijk’ op eindelijk; bij Achterberg wordt een semantisch
kenmerk overgedragen van analoge formaties als ‘gouden’ of ‘porseleinen’ op de
morfologische potenties van het woord kerk; dat kenmerk heeft te maken met
‘materialiteit’ of zelfs ‘grondstof’ en verdraagt zich niet met het kenmerk + abstract,
dat eigen is aan ‘kerkelijk’. Het is zeer de vraag of we hier nog van een neologisme
moeten spreken. In het voorbeeld uit Achterberg is eerder sprake van een metafoor
die in zoverre ongewoon is, dat het in overdrachtelijke zin gebruikte woord een
morfologische verandering ondergaat, als gevolg van het feit dat het de morfologische
potenties krijgt toebedeeld van de strekking van de metafoor. Is bij kerken niettemin
nog duidelijk een deviatie te constateren (het is immers een in het Nederlands
vocabulaire niet-voorkomend adjectief), dan kan men in het volgende geval de
deviatie alleen nog maar beschrijven in functionele termen; aan de vorm van het
woord is niet meer te zien dat het afwijkt. Het gaat om de regel:
Gij zijt te wijd. Ik ben te dicht opeen

waarmee Achterberg het liefdesgedicht Zoekplaat besluit. Er is in de G een regel
werkzaam die bepaalt dat het woord opeen niet met een enkelvoudig onderwerp
kan worden gebruikt: men kan zeggen ‘Zij zijn te dicht opeen’, maar niet ‘Ik ben te
dicht opeen’. Het voorbeeld maakt duidelijk dat de begrippen neologisme en
+
metafoor niet altijd gemakkelijk zijn te onderscheiden. De moeilijkheid is aan de
+
ene kant dat opeen eigenlijk niet als neologisme kan gelden omdat het een
neologisme
metafoor
bekend woord is, en aan de andere kant ook niet als een metafoor, omdat we
de strekking ervan niet kunnen benoemen met een ander woord, maar slechts met
hetzelfde woord in zijn syntactisch niet-deviante gebruik.
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Iets minder moeilijk te begrijpen zijn woord-deviaties waarbij eenvoudige
+
selectierestricties worden overschreden. Simon Carmiggelt laat ergens een poes
+
zeggen dat ze zo'n zin in meeuw heeft. In de standaardtaal kunnen we zeggen
KRAAK, 63
dat we ‘zin in brood’ of ‘zin in konijn’ hebben; dergelijke woorden kunnen zowel MAATJE 1, 201
telbaar als niet-telbaar zijn. Met meeuw is dat ongebruikelijk of zelfs uitgesloten,
behalve in het zinnetje van Carmiggelt. Een literaire pendant van dit geval vinden
we aan het slot van Kees Ouwens' gedicht ‘Een zonde’ (in de bundel Intieme
handelingen uit 1973):
... mij ruggelings terugtrekkend naar een
met dor blad gevulde greppel, achterwaarts, mij niet
meer bewust van mens of dier, leek het, en met maan
boven mij.

Maan wordt hier als een niet-telbaar naamwoord gebruikt en gedraagt zich dus net
als blad in de voorafgaande regel.
De voorbeelden die we tot nu toe hebben aangehaald betreffen allemaal deviaties
op het vlak van het woord. Soms ging het om woorden die in hun vorm afwijkend
zijn, zoals neologismen en muntingen, soms ging het om woorden die deviant worden
gebruikt omdat er van een morfologische of syntactische regel is afgeweken. Op
het vlak van de woorden zijn er nog wel andere deviaties die zouden kunnen worden
behandeld, zoals Herman Gorters eerder genoemde dorrepsklokje of Joost van den
Vondels erbarremen, deviaties die wellicht als spellingsafwijkingen mogen worden
beschouwd en die vooral klankexpressieve waarde hebben. Om niet teveel in detail
te treden zullen we nu aandacht besteden aan deviaties op het vlak van de syntaxis.
Omdat we onder deviaties eigenlijk structurele deviaties verstaan, hoeven we hier
niet te herhalen wat in het derde hoofdstuk over syntactische figuren is gezegd;
deze worden immers als statistische deviaties gezien.
Deviaties op het syntactische vlak zijn, ook in de moderne poëzie, opvallend
minder spectaculair dan woord-deviaties. Een dikwijls aangehaald verschijnsel als
de fragmentarisering of verbrokkeling van de syntaxis in de moderne poëzie kan
weliswaar als deviant worden beschouwd, maar juist omdat hier verbrokkelde
syntactische groepen zonder duidelijk verband naast elkaar worden gezet, kan men
zeggen dat er geen syntactisch verband meer is waarvan wordt afgeweken. Het
gaat dus eerder om een deviatie van een regel die het gebruik van de syntaxis
bepaalt, dan om
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een syntactische deviatie in strikte zin. Luceberts gedicht terreur levert een perfect
voorbeeld van de syntactische verbrokkeling. Het begin luidt:
eindelijk de lege weg
de eindeloze lege weg
de lege stenen de duizend en een
witte treden de gespleten stenen
de hele lange lege witte weg
de zeer stenen weg de zeer
gespleten stenen de eindeloze
looppas het glas de stenen de witte
pas gedolven benen van de voorbijgangers

Vat men de structuur hiervan in syntactische zin op als die van de uitroep ‘Eindelijk
de zee!’, met een groot aantal syntactisch nevengeschikte woorden op, de plaats
waar die uitroep er maar één heeft, dan beseft men dat er hier tegen geen enkele
syntactische regel wordt gezondigd, maar dat er wel van een deviatie van een regel
kan worden gesproken die ons voorschrijft hoe we in tactisch opzicht met
syntactische mogelijkheden dienen om te gaan. Er wordt dus niet zozeer tegen een
+
taalkundige als wel tegen een pragmatische en culturele code gezondigd.
+
Dikwijls neemt de syntactische verbrokkeling de vorm aan van weglating van
pragmatiek
wat op syntactische gronden kan worden verwacht, zoals aan het slot van Simon
Vinkenoogs o-derivaat:
Wat ik tot nader order was
bekend en onbekend
niet langer meer dat
maar één en al oor
in de wetenschap
dat

Het ontbreken van de bijzin na het laatste woord kan natuurlijk worden gezien als
een icoon van het besef dat de mens bij al het vorderen van de wetenschap bepaalde
wezenlijke kennis juist ontbeert, zodat men de verbrokkelde syntaxis als een icoon
van een ‘verbrokkelde wereld’ kan zien. Dergelijke generalisaties zijn riskant, want
het valt juist op dat de moderne poëzie zich op het syntactische vlak betrekkelijk
weinig deviaties permitteert. Men kan de meeste gedichten van Lucebert heel goed
ontleden; de moei-
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lijkheid van zijn poëzie schuilt eerder in zijn beeldspraak en zeer onverwachte
woordgebruik, dat neologismen van allerlei soort omvat. Ook Achterberg is een
voorbeeld van een ‘moeilijke’ dichter wiens werk, zeker het latere, doorgaans is
gekenmerkt door een glasheldere, coöperatieve zinsbouw en hetzelfde kan worden
gezegd van de om hun moeilijkheidsgraad beruchte sonnetten van Jan Kuijper.
+
De inversie of volgorde-afwijking is een al heel lang in de poëzie bekende deviatie
+
op syntactisch vlak, zij het dat ze van een (in taalkundige zin) oppervlakkiger
inversie
soort is dan de ‘verbrokkeling’ of het ontbreken van de bijzin in het voorbeeld uit
Vinkenoog. De meest becommentarieerde inversie is die in de eerste regel van
Leopolds gedicht met dezelfde regel als titel:
+

Om mijn oud woonhuis peppels staan
+

HELLINGA, 38
MAATJE 1, 201
+

In principe dienen, zo hebben we al vaker beweerd, dergelijke afwijkingen
gemotiveerd te zijn of, in de termen van Lotman, te worden gesemantiseerd: ze + motivatie
dienen bij te dragen aan de totaalbetekenis van het gedicht. Als we de inversie
bij Leopold alleen kunnen motiveren op grond van de vormtaal van het gedicht,
bijvoorbeeld omdat de eerste regel moet rijmen op de derde, dan vinden we deze
motivatie te zwak. De primaire code stelt op grond van G eisen aan de tekst waardoor
deze sterkere argumenten moet hebben om ervan af te wijken dan regels in P;
eerder hebben we dat geformuleerd door te zeggen dat de primaire code harder is
+
dan de secundaire. Deviaties dienen gemotiveerd te zijn, doordat ze op iconische
+
wijze de vormtaal semantiseren door die tot een afbeelding te maken van de
iconiciteit
beoogde betekenis van de tekst. In de regel van Leopold kan men van iconisering
spreken, doordat de woorden staan om dankzij de inversie inderdaad komen te
‘staan om’ de hele versregel. Het voorbeeld maakt duidelijk dat motivaties als deze
steeds het resultaat zijn van interpreterende activiteit bij de lezer en daarmee van
diens leeservaring en creativiteit; ze sluimeren als het ware in de tekst en moeten
daar worden gewekt. Slaagt de lezer daarin, dan wordt de vormtaal inderdaad
gesemantiseerd. Elke deviatie vormt dus een uitdaging aan de lezer zijn creativiteit
aan te wenden, om er de motivatie van op het spoor te komen. Wie de inversie bij
Leopold weet te iconiseren, zal zich in die zin ook uitgedaagd voelen door die in de
derde regel van Nijhoffs Middag:
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De zon, de zon martelt de stenen gevels,
De gele gevels van de oude straat.
Nergens het meelij van een schaduw staat.
De bomen laaien als groen-vuren kegels.

De meeste inversies betreffen de plaatsing van onderwerp en gezegde of die van
gezegde en lijdend voorwerp, terwijl ook het achtergestelde bijvoeglijk naamwoord
veel voorkomt. De tweede strofe uit Anthonie Donkers Vesper illustreert het laatste:
Een liefde windstil en luw Na de stormen die om ons woedden
drijven wij als een moede
vogel op het vermoeden
dat God niet ver is maar schuw.

In principe kunnen inversies echter alle zinsdelen betreffen. In het proza van de
Tachtigers, die van de inversie een ware cultus maakten, zijn talloze voorbeelden
aan te treffen. Dit fragment uit De dood van mijn poes van Jacobus van Looy bevat
een zeer typerende verplaatsing van een voorzetsel: Toen heb ik haar opgenomen,
getild naar mij op, en op mijn knieën heb ik haar gezet. De bedoeling is duidelijk:
de plaatsing van het tweede op wil het natuurlijke accent dat dit voorzetsel krijgt in
woorden als opnemen en optillen tot een icoon van zijn betekenis maken en bereikt
dit door het accent een ritmische meerwaarde te geven die door de deviante plaatsing
tot stand komt.
De term inversie wordt dikwijls gereserveerd voor gevallen waarin de omkering
de volgorde van onderwerp - werkwoord of werkwoord - lijdend voorwerp betreft.
Voor andere gevallen kan men de meer algemene term anastrofe gebruiken, hoewel
+
de antieke retorica die reserveerde voor gevallen waarin de prepositie volgt op het
verbogen naamwoord, als in ‘honoris causa’, ‘de paden op, de lanen in’, of ‘van + anastrofe
de brug af gezien’. Misschien verdient het de voorkeur alle
woordvolgorde-deviaties samen te vatten onder het begrip permutatie, dat in de
+
taalkunde ingang heeft gevonden.
Bekend zijn een tweetal permutaties die feitelijk niet als deviaties in strikte zin + permutatie
kunnen worden beschouwd, omdat ze niet als echte overtredingen van
syntactische regels mogen gelden, die tot ongrammaticaliteit leiden. De prolepsis
+
plaatst een zinsdeel dat extra nadruk moet krijgen in een geïsoleerde positie vóór
+
het synprolepsis
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tagma waarvan het een onderdeel vormt. Als voorbeeld kan de eerste regel van
Marnix Gijsens Mijn vadertje uit 1922 gelden:
Mijn vadertje, hij was rechtvaardigheid.
+

De tmesis kan als een vertragingseffect worden beschouwd: woorden die syntactisch
+
bij elkaar horen worden geschieden door tussenkomend materiaal. Het begin
tmesis
van Vestdijks De phantast, aangehaald op p. 73, is een voorbeeld hiervan, evenals
het begin van Nijhoffs Florentijns jongensportret:
Olijf-vaal, met van de olijf ook mee de
steenharde koelte, zijn gelaat; zijn ogen,
de twee juwelen, in hun dunne bogen
ver uit elkander glanzend losgesneden.
+

Ook bij de zogenaamde proteron hysteron of prothysteron hebben we met een
permutatie te maken, waarvan het meestal niet duidelijk is dat ze een syntactische +prothysteron
regel overtreedt. Het gaat daarbij om een omkering van de logisch-chronologische LAUSBERG, 440
volgorde van twee elementen. De meeste gevallen zullen we nauwelijks opmerken,
zoals wanneer H. Sweerts (1629-1696) zijn gedicht De zeemelknoopers begint met
de regels:
De lust tot zingen mij nu kwelt,
Al had ik heden brood noch geld.

De eerste regel bevat een inversie, de tweede een prothysteron. Zeer opvallend
daarentegen is wat misschien de beroemdste prothysteron is die ooit werd
geschreven: Uw man is dood en laat U groeten, door Mephistofeles tegen Marthe
gezegd in Goethes Faust. Wat opvalt als men de voorbeelden bekijkt die de
handboeken van deze stijlfiguur geven, is dat ze dikwijls betrekking hebben op de
dood; zo vinden we in Hélène Swarths Een lied van de zee de strofe:
Uw kind is dood en zijn boot vergaan:
Bleek ligt de knaap in het licht der maan.

Misschien is ook de regel waarmee Vondel zijn beroemde Kinderlijk besloot wel als
een prothysteron te beschouwen:
Eeuwig gaat voor ogenblik.
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Zonder twijfel kan de volgorde waarin tijd en eeuwigheid hier aan de orde worden
gesteld, worden gezien als iconisch voor de christelijke visie op het aardse bestaan
als voorafgaand aan het eigenlijke, eeuwige leven. Ook de drie regels die aan het
slot van dit gedicht voorafgaan, vertonen deze iconiciteit van de prothysteron (die
ook wel hysteron proteron wordt genoemd en in deze benaming zelfs iconisch wordt):
Leer dan reizen met gepeinzen
Naar paleizen, uit het slik
Dezer werreld, die zo dwerrelt.

Niet minder dan bij deviaties op het vlak van het woord geldt ook voor permutaties
+
dat ze hun rechtvaardiging ontlenen aan de mate waarin ze gemotiveerd zijn, dat
+
wil zeggen bijdragen aan de semantisering van de vormtaal, en beschouwd
permutatie
kunnen worden als iconen van de betekenis die ze tot stand brengen. In het
volgende gedicht van J.H. Leopold, uit Oostersch II, treffen we een tweetal
permutaties aan waarvan we de motivaties op het spoor zullen proberen te komen:
God heeft een huis gebouwd en dak
en zoldering bespannen strak
met kommer, druk en droefenis,
weedom er de bevloering is
en alle wanden zijn bekleed
met zorgen en met harteleed
en in betreuren ingehuld;
Hij heeft de goeden erin weggeloken
en toegesproken:
de sleutel van uw deur is het geduld.

De eerste opvallende permutatie is de omkering van bespannen en strak in de
tweede regel. Dat strak als gevolg hiervan rijmt op dak, accepteren we niet als een
voldoende motivatie; dat zou neerkomen op het verwijt van rijmdwang. We zullen
+
de motivatie dus elders zoeken. Leopolds tekst krijgt als gevolg van de plaatsing
+
van strak wat we syntactische ambiguïteit zullen noemen. Het gedicht lijkt aan
rijmdwang
het begin twee ‘verborgen’ syntagma's te bevatten (taalkundig zou men van
dieptestructuren kunnen spreken) die als het ware ineen zijn geschoven: God heeft
dak en zoldering strak bespannen met kommer én dak en zoldering zijn strak van
kommer.
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Nog verder gereduceerd zijn de twee dieptestructuren: God heeft het dak strak
bespannen en het dak is strak. Het eerste van deze syntagma's drukt dus een
activiteit uit, het tweede een toestand die het resultaat is van deze activiteit. Deze
situatie nu is kenmerkend voor het hele gedicht: het begint en eindigt met de
beschrijving van een activiteit van God, terwijl het middendeel een uitvoerige
beschrijving is van het gevolg van deze activiteit. Ook de tweede activiteit (het
aanwijzen van de sleutel van het geduld) zal, zo mogen we verwachten op grond
van de geperiodiseerde herhaling die in de poëtische taal wetmatig is, resulteren
in een toestand: degenen die in het huis van kommer zijn opgesloten, hebben de
vrijheid het ook weer te verlaten want zij beschikken over de sleutel. Deze tweede
toestand wordt in de tekst echter niet vermeld; hij is er alleen in geïmpliceerd en we
mogen deze toestand beschouwen als de ‘boodschap’ of de ‘moraal’ van het gedicht.
Het gedicht krijgt daardoor aan de oppervlakte van de tekst een drieledig karakter,
terwijl het in zijn dieptestructuur eerder vierledig moet worden genoemd:
1. activiteit 1, waaruit volgt:
2. toestand 1
3. activiteit 2, waaruit volgt:
_______________
4. toestand 2 (verzwegen hypogram).

De gepermuteerde plaatsing van strak in regel 2 bewerkt nu dat de dieptestructuur
horend bij activiteit 1 en die horend bij toestand 1, ineen worden geschoven: de
notie ‘strakheid’ maakt zowel deel uit van de activiteit als van de daaruit ontstane
toestand, want als we de tekst lezen kan strak zowel worden gelezen als
bijwoordelijke bepaling bij bespannen, als naamwoordelijk complement zijn in het
in de dieptestructuur aanwezige syntagma het dak is strak van kommer. Lezen we
het gedicht zo, dan lezen we dus tegelijk zijn oppervlakte en zijn diepte; we lezen
niet alleen hoe het is geworden, maar ook hoe het is ontstaan. De plaatsing van
strak wordt dan gezien als icoon van de syntactische ambiguïteit die de tekst
kenmerkt. Op symbolisch niveau kan deze iconiciteit worden begrepen als teken
van de overtuiging dat het leven (of de wereld) is zoals God het heeft geschapen,
of dat zowel ons lijden als ons vermogen daaraan te ontsnappen door God zijn
gegeven, evenals een toestand is gegeven door de activiteit die hem veroorzaakt.
In deze lezing is tegelijk de verzwegen toestand 2 geïmpliceerd, waarin we
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+

het potentiële hypogram ‘draag Uw lijden met geduld’ herkennen.
+
De tweede permutatie die om een verklaring vraagt is de inversie in regel 4:
hypogram
weedom er de bevloering is in plaats van weedom is er de bevloering, òf in plaats
van de bevloering is er weedom. Op het eerste gezicht is het niet duidelijk van welke
van deze twee alternatieve versies de regel van Leopold een permutatie
vertegenwoordigt. Wanneer we echter de totale tekstopbouw analyseren, constateren
we dat de eerste zeven regels een zeer bekende structuur laten zien, die we kunnen
vergelijken met een alledaags tekstje als: ‘Ik heb een huis gebouwd. Het huis is heel
stevig. De muren zijn van steen, de vloer van beton en het dak is met pannen belegd’.
De tekstwetenschap biedt ons een hulpmiddel om de wijze waarop in deze tekst de
zinnen aan elkaar verbonden zijn, te verhelderen. Syntactisch kunnen we van
eenvoudige progressie spreken, maar op het vlak van de inhoudsanalyse zeggen
we dat elke zin begint met een thema of topic waaraan vervolgens een rhema of
comment wordt toegevoegd:

zin 1:

thema
ik

rhema
heb een huis gebouwd

zin 2:

het huis

is stevig

zin 3:

de muren

zijn van steen

de vloer

is van beton

het dak

is met pannen belegd

Kenmerkend voor de opbouw van deze tekst is nu dat het rhema van zin 1 in zin
2 als thema optreedt en dat dit thema ook in zin 3 gehandhaafd blijft, zij het dat het
nu metonymisch wordt opgesplitst in onderdelen. Precies dezelfde structuur vinden
we in Leopolds tekst, met als enige verschil dat zin 2 uit het modelletje is
weggevallen, maar er wel bij kan worden gedacht: het huis dat God heeft gebouwd
bezit eigenschappen en zoals in het model de rhematische eigenschap ‘stevig’ wordt
gespecificeerd in ‘van steen’, ‘van beton’ en ‘met pannen belegd’, zo worden de
eigenschappen van het huis in Leopolds gedicht gespecificeerd in kommer, druk,
droefenis, weedom, zorgen, harteleed en betreuren. In Leopolds eerste regel
vertegenwoordigt huis het rhema; in de verzwegen tweede zin is huis tot thema
geworden - alles precies zoals in het model. Ook de metonymische uitsplitsing van
het tot thema geworden huis komen we bij Leopold tegen: dak, zoldering, bevloering,
wanden.
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In regel 4 is het woord bevloering dus thematisch gebruikt en niet rhematisch. Als
we nu het thema bevloering van een rhema voorzien, dan is daartoe de
allereenvoudigste dieptestructuur voorhanden waarmee de zinnen 2 en 3 in het
model een onderwerp van een predikaat voorzien: x is y, ofwel ‘het huis is stevig’,
zodat we voor de vierde regel van Leopolds gedicht als dieptestructuur poneren de
bevloering is er weedom en niet weedom is er de bevloering waarin thema en rhema
niet op de juiste plaats zouden staan.
De vierde regel is dus een permutatie van de bevloering is er weedom. Die
structuur is in de parallelle regels 5 en 6 ongewijzigd blijven staan: alle wanden zijn
bekleed met zorgen enzovoort. Waarom heeft Leopold nu de vierde regel aan
+
permutatie onderworpen? Het antwoord luidt dat de sterk syncopische plaatsing
+
aan weedom een zeer expressief ritmisch accent verleent en dat dit nog wordt
syncope
versterkt door het feit dat de ‘normale’ volgorde, die zou optreden wanneer
weedom de standaard-beginpositie van het thema zou bekleden, zou zijn geweest
weedom is er de bevloering, de versie die we als mogelijke dieptestructuur hebben
verworpen. Men kan ook zeggen: het handhaven van de volgorde bevloering is
garandeert dat we bevloering als thema lezen, zodat de verplaatsing van het rhema
weedom naar een antimetrische positie des te opvallender zal zijn, zonder dat het,
door die positie, een thematisch karakter krijgt. Dat wordt als het ware
tegengehouden door de volgorde bevloering is.
De analyse van een geval als dit kan, zoals men ziet, behoorlijk ingewikkeld zijn
en er is geen enkele aanwijzing dat Leopold al deze redeneringen zelf door zijn
hoofd heeft laten gaan toen hij het gedicht schreef. Per saldo komt onze analyse
erop neer dat weedom zowel in metrisch als in syntactisch opzicht een deviante
positie inneemt, en dáárvan is het redelijk te veronderstellen dat Leopold het wèl in
de gaten heeft gehad. Intussen noteren we toch iets merkwaardigs: voor de meeste
lezers zal, in een spontane eerste reactie, juist de volgorde bevloering is deviant
zijn. In de voordracht zullen die lezers vermoedelijk bevloering sterker accentueren
dan weedom. Onze analyse laat zien dat zulk een voordracht onjuist zou zijn: het
sterkste accent dient te vallen op weedom.
+
Aan de idee van de deviatie is noodzakelijkerwijs de idee van de
+
+
ongrammaticaliteit
ongrammaticaliteit gekoppeld. Nu neemt men aan dat niet alle grammaticale
+
regels even krachtig zijn. Het is niet moeilijk in te zien dat het gebruik van een
LEECH, 29
niet-bestaand woord een ernstiger vergrijp tegen de regels van de G
vertegenwoordigt dan een volg-
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orde-deviatie als die in de eerste aangehaalde regel van Anthonie Donkers Vesper
(p. 223). Als het inderdaad zo is dat de regels van de G niet allemaal even krachtig
zijn, dan kan men dus van graden van ongrammaticaliteit spreken. Sommige
deviaties zullen dan ernstiger vergrijpen tegen de G-regels zijn dan andere. Men
kan ook zeggen dat de deviatie in regel 4 van het gedicht uit Oostersch II (p. 226)
groter is dan die in de regel ‘Om mijn oud woonhuis peppels staan’. We hebben al
eerder betoogd dat wat gemeenzaam bekend staat als dichterlijke vrijheid altijd een
+
betrekkelijk lichte overtreding vertegenwoordigt die weinig diepgang kent en daarom
+
ook weinig extra betekenis voortbrengt. Het betekenispotentieel van poëtische
dichterlijke vrijheid
deviaties is hoger naarmate ze overschrijdingen van krachtiger G-regels
vertegenwoordigen.
Zo kan men frase-structuurregels als de meest fundamentele of krachtige regels
beschouwen. Oppervlakkiger zijn subcategorisatieregels, selectierestricties,
transformatieregels en permutatieregels, in die volgorde. Zoals we al hebben
opgemerkt bevat Neeltje Maria Mins regel Voor wie ik liefheb wil ik heten een
overschrijding van een subcategorisatieregel en die deviatie mag dan ook als
betrekkelijk fundamenteel worden beschouwd. Zeer oppervlakkig (in taalkundige
zin wel te verstaan) is Gorters dorrepsklokje, terwijl een deviatie als de metafoor,
gezien als een overschrijding van een selectierestrictie, daar tussenin ligt.
De meest fundamentele G-regels zijn de frase-structuurregels, die vaststellen
welke basale syntagma's als grammaticaal worden geaccepteerd. Het spreekt
vanzelf dat overschrijdingen daarvan zeldzaam zullen zijn, maar ook dat ze, àls ze
voorkomen, van de lezer een sterk interpretatieve activiteit zullen vragen en, wanneer
ze kunnen worden geïconiseerd, een hoog surplus aan betekenis zullen
voortbrengen. Een voorbeeld van zo'n deviatie hebben we al gezien: Gertrude Steins
fameuze dictum A rose is a rose is a rose. Een ander voorbeeld levert Leo Vromans
gedicht ‘Voort, voort’ uit De ontvachting en andere gedichten (1960):
Waar is de vleeslawine begonnen?
Moeders maken meer moeders maken meer
embryoos die zich bereiden op het weer:
geef ze hoeden op de slappe delen
waar de waarheden reeds klaar verzonnen
worden betreffende wazen die hun puilogen passeren,
en het pootjesbotten onder de kieuwbogen,
en het worden van mevrouwen, van meneren.
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Dit fragment bevat een aantal deviaties, waarvan de meeste echter nauwelijks
problemen oproepen. Pootjesbotten is een neologisme en dus een deviatie van een
selectierestrictie; misschien geldt dat ook voor het meervoud wazen, dat overigens
wel eens eerder zal zijn gebruikt. Het worden van mevrouwen, van meneren kan
niet alleen als een taalkundige deviatie worden beschouwd, maar ook als een
pragmatische; de woorden mevrouw en meneer komen in de G alleen voor als
aanspreektitels of als titels en dan nog in een beperkt sociaal register, zodat we hier
van een registerdeviatie zouden kunnen spreken; taalkundig (morfologisch) wijkt
de uitdrukking af doordat de beide woorden in de woordenschat van G alleen in het
enkelvoud voorkomen. Syntactische fragmentarisatie valt te constateren in de twee
laatste regels, waar eigenlijk het gezegde ontbreekt, al is het uit de context
gemakkelijk af te leiden en zou men desgewenst het klaar verzonnen worden uit
regel 5 en 6 als gezegde bij deze regels kunnen betrekken.
De interessantste deviatie is die welke zich enjamberend uitstrekt over de regels
2 en 3: moeders maken meer moeders maken meer embryoos... Deze frase
veronderstelt een dieptestructuur die niet door de regels van G kan worden
voortgebracht Technisch gesproken: de nominale constituent geregeerd door de
verbale constituent wordt tegelijk geregeerd door een Z. Minder technisch: het
tweede moeders is lijdend voorwerp en onderwerp tegelijk, en dat sluiten de
frase-structuurregels uit. Zou men de structuur die Vroman gebruikt noteren in een
boomdiagram, dan ziet dat er als volgt uit:
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Zoals men ziet, kan dit diagram eindeloos worden voortgezet, naar rechts toe en
naar beneden, zodat er een treffend icoon van wat bij Vroman een lawine heet in
kan worden gezien. De moeilijkheid bij deze structuur is dat ze niet beëindigbaar
is. De tekst suggereert dat er tussen het eerste moeders en embryoos een eindeloze
reeks moeders kan worden gedacht; de helft van alle embryoos zijn immers ook
weer moeders en die maken weer méér moeders. Het iconische karakter van deze
structuur is, ook als men afziet van het als een lawine naar beneden stortende
diagram (want zo'n diagram op zich is natuurlijk een niet-iconische, een conventionele
notatie), onmiskenbaar: de structuur is een afbeelding van de betekenis, het niet te
stuiten proces van de menselijke voortplanting.
Een deviatie die met de zojuist behandelde vergelijkbaar is, treffen we aan in de
eerste regel van Ed Leeflangs al eerder geciteerde gedicht Eerste regel (zie p.
128-129):
De ander is de ander is de steen ...

Ook hier wordt diep ingegrepen in de basisstructuur van G en kan aan elke
interpretatie van het gedicht de dwingende eis worden gesteld dat zij deze deviatie
verantwoordt. Wij zullen dat hier niet meer doen en deze regel het laatste woord
geven, als een signaal van onze overtuiging dat poëzie díe wijze van taal gebruiken
is waarbij de betekenis allereerst te zoeken is in de vorm.
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Register van technische termen
accentverplaatsing 69, 127
alexandrijn 57, 93
allegorie 192, 194
alliteratie 40, 132
amfibrachys 59, 61
anadiplosis 144
anafoor 141
analogie-metafoor 166, 171, 177
anapest 54, 86
anastrofe 223
animalisatie 182
anonymon 158
antimetrie 68, 70, 71, 131
antithetisch parallellisme 149
antoniem 43
archetype 201
articulatorische mimesis 110
assonantie 122, 132
asyndetische vergelijking 175
attribuut-symbool 202, 205
audition colorée 188
autonome metafoor 185
beeld 156
binnenrijm 124, 128
blanke verzen 103
catachrese 158, 185, 202
cesuur 57, 93
cesuurrijm 124
chiasme 144, 146
chiffre 185, 189, 190
colon 150
concetto 189
concretisatie 182
connotatie 207, 210
contiguïteit 37, 168
contractie 76
contrapunt 78, 88
conventie 25, 110
creticus/amfimacer 62
dactylus 54, 86, 97
daling 53
de-automatisering 20, 30, 106, 160, 208
deconstructie 146, 164, 205
deviatie 107, 134, 212
diaeresis 76, 87, 97
dichterlijke vrijheid 76, 78, 126, 229
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distichon 119, 120
dobbelsteert 124
dode metafoor 107, 158, 204
dreun 58, 66, 68, 78, 83, 135
dubbelrijm 124
elisie 76
emblematisch parallellisme 150
enjambement 118, 127, 134
epanalepsis 140, 144
epifoor 142
figuren 106, 211
figuurlijk taalgebruik 154
gekruist rijm 121
gemengde metafoor 191, 195
gepaard rijm 116
glijdend rijm 122
groeirijm 115
halfrijm 122
heffing 51; zie ook stille heffing
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heffingspoëzie 51, 55, 89, 95
heterometrie 95, 100, 120
hexameter 54, 60
homerische vergelijking 174
homoioteleuton 114
homometrie 120
hypogram 161, 164, 199, 204, 215, 227
hypothetische vergelijking 176
iconiciteit 25, 27, 30, 31, 56, 61, 63, 71, 74, 79, 88, 90, 96, 98, 110, 135, 196,
222
intermediair 172, 181
interpretatie 28
inversie 70, 74, 78, 222
isochronie 16, 84, 91, 97, 116, 135, 139
isotopie 101, 172, 186, 188
jambe 54
jambisch ritme 81, 84, 86
kenning 177
kettingrijm 125
klankexpressiviteit 109, 112, 123
klankpoëzie 113
knittelvers 95
letterlijk taalgebruik 154, 169, 173, 196, 198
levende metafoor 107
litotes 215
mannelijk regeleinde 78
mannelijk rijm 122
medeklinkerrijm 122
membrum 37, 148
metafoor 37, 40, 50, 106, 108, 155, 157, 158, 160, 165, 169, 219; zie ook
analogie-metafoor, autonome metafoor, dode metafoor, gemengde metafoor,
levende metafoor, radicale metafoor, spiegelmetafoor
metataal 22
metonymie 37, 50, 167, 169
metrisch proza 51, 91
metrisch schema 63, 64, 134
metrum 51, 53, 68
middenrijm 125
motivatie 70, 75, 107, 131, 136, 172, 217, 222
muzikaliteit 73, 84, 97
neologisme 126, 217, 219
omarmend rijm 121
ongrammaticaliteit 155, 196, 203, 211, 228
onomatopee 27, 29, 109
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opmaat 65, 61, 86
ottava rima 120
overdracht 106, 151, 166, 181
oxymoron 183
paeon 67
paradigma 34, 36
parallellisme 13, 147; zie ook antithetisch parallellisme, emblematisch
parallellisme, synonymisch parallellisme, synthetisch parallellisme
parlando-poëzie 209
parodie 45, 209
pauze 92, 95, 128
pentameter 53
periodisering 14, 16, 17, 29, 32, 63, 67, 99, 108, 145
permutatie 223, 225
personificatie 182, 192
plastiek 156, 157
poésie pure 113
poëtische functie 19, 32, 37, 39, 48, 111, 130, 140, 147, 205
pragmatiek 12, 17, 47, 160, 221, 230
primaire code 24, 34, 75, 208
proclise 76
prolepsis 223
prosodie 41
prothysteron 224
radicale metafoor 163, 176
redundantie 14, 21, 38
referentiële functie 19, 21, 35
refrein 142
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retrograde 125
rijk rijm 122
rijm 16, 95, 113, 211; zie ook binnenrijm, cesuurrijm, dubbelrijm, gekruist rijm,
gepaard rijm, glijdend rijm, groeirijm, halfrijm, kettingrijm, mannelijk rijm,
medeklinkerrijm, middenrijm, omarmend rijm, rijk rijm, ruilrijm, schijnrijm,
slinkrijm, stafrijm, vol rijm, voorrijm, vrouwelijk rijm
rijmdwang 115, 126, 225
rijmstam 122, 128
rijmverdoezeling 127
ritme 16, 68, 98
ritmisch proza 91
ruilrijm 124
schijnrijm 129
secundaire code 24, 26, 27, 38, 75, 208
similariteit 36
simile 174
slinkrijm 115, 124
spiegelmetafoor 177, 190, 192
spondee 59
stafrijm 132
stichische verzen 116
stille heffing 68, 69, 81
strekking 155, 157, 197
strofenbouw 41, 101, 108, 118, 119, 129, 137
subcategorisatieregel 217
syllabisch vers 51
syllabotonisch vers 51, 63
symbolen-code 200
symbool 185, 195, 197; zie ook attribuutsymbool
symploce 142
synaeresis 76
syncope 70, 72, 74, 80, 139, 228
synecdoche 167
synesthesie 186
synoniem 44, 46
synonymisch parallellisme 149
syntagma 36, 37
synthetisch parallellisme 150
tautologie 183
tempo 70, 72, 80, 92, 93, 95
tertium comparationis 172
terza rima 119, 144
tetrameter 54
tmesis 224
trimeter 54, 75
trochee 54
trocheïsch ritme 81, 83, 86
troop 106, 155, 211
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vergelijking 173; zie ook asyndetische vergelijking, homerische vergelijking,
hypothetische vergelijking
versvoet 54, 63
versvoetgrens 54, 82
volrijm 122
voordracht 69, 72, 79
voorrijm 124, 125
vormtaal 24, 28
vrije vers 42, 51, 99, 151
vrouwelijk regeleinde 77
vrouwelijk rijm 122
woordaccent 64
Wortsatz 101, 133
zeugma 154
zinsaccent 64
zwevende toon 61, 65, 72, 136
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