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Voorwoord
Dit boekje, de titel duidt het al enigszins aan, is niet bedoeld als alleenloper. Kort
samengevat kan men het noemen: het begin van een courante literatuurgeschiedenis,
waarvan eens in de vijf jaar een nieuw deel verschijnt. Het onderwerp van dit eerste
deel is de situatie in de Nederlandstalige letterkunde in de periode tussen 1 januari
1961 en 31 december 1965; de volgende delen zullen daar regelmatig op blijven
aansluiten. In het eerste gedeelte van het boek, Panorama, wordt de ontwikkeling
van onze letterkunde in de afgelopen vijf jaar chronologisch geschetst, volgens de
vertrouwde methode van de literatuurgeschiedenis (met ditmaal een zekere nadruk
op de poëzie), in ‘stromingen en gestalten’ dus. Dat Literair Lustrum echter niet
alleen als een literatuurgeschiedenis bedoeld is, kan al afgeleid worden uit de
samenstelling van de redaktie. Eén van de aspekten van het boek is namelijk dat
het voortbouwt op bepaalde uitgangspunten van het tijdschrift Merlyn. Het
middengedeelte, Profielen getiteld, bestaat daarom uit afzonderlijke essays over
een dertiental auteurs, min of meer volgens de benaderingswijze van Merlyn, maar
met natuurlijk de variaties die men verwachten mag als zeven verschillende critici
aan het woord zijn. Deze essays worden gevolgd door een keuze uit de studies
over de betreffende auteurs.
Achter de selektie van juist deze dertien schrijvers voor een wat diepgaander
bespreking hoeft de lezer niets anders te zoeken dan het feit dat zij in de behandelde
periode in sterke mate onze literatuur mede bepaald hebben. Mede: wij hadden ook
een gedeeltelijk andere keuze kunnen maken, want al heeft de smaak van de
redakteuren een doorslaggevende rol gespeeld bij de selektie voor de afdeling
Profielen, enigszins
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toevallig en van de omstandigheden afhankelijk blijft zo'n keuze altijd. De toekomstige
delen zijn er om figuren die ditmaal buiten beschouwing gelaten werden, tot hun
recht te doen komen.
Deze eerste twee afdelingen van Literair Lustrum, met hun achtereenvolgens
‘horizontale’ en ‘vertikale’ aanpak, zijn als komplementair bedoeld, als twee manieren
van inlichten. Met dit laatste woord wil niet gezegd zijn dat alleen de vreemdeling
in het Jeruzalem van onze literatuur er iets van zijn gading zou vinden. De bedoeling
van de samenstellers is niet minder: persoonlijke interpretatie, dan: feitelijke
informatie, in dat altijd subtiele evenwicht dat de recente literatuurgeschiedenis
gemeen heeft met de literaire kritiek.
De selekte bibliografie van de belangrijkste literaire werken en werken over
literatuur, die in de genoemde periode verschenen zijn, kan al evenmin iets anders
zijn dan een keuze op grond van een bepaalde smaak-de smaak van drie lezers in
dit geval. Wij vertrouwen er echter op dat wij de grenzen wijd genoeg gekozen
hebben (wij hebben bepaald niet alleen die boeken in onze lijst opgenomen die wij
persoonlijk waarderen!) om van Literair Lustrum meer te maken dan een katechismus
voor ex-merlinisten, en dat wij ook aan die geinteresseerden die zich in kritische
aangelegenheden anders zullen opstellen dan wij, voldoende feitenmateriaal
voorleggen om dit boek de moeite waard te maken, al was het maar als naslagwerk.
Want dat wil het niet minder zijn dan een op twee coördinaten afgezette reeks
persoonlijke opinies.
Tenslotte: een woord van dank aan het Letterkundig museum, dat een groot deel
van het materiaal voor de bibliografie van verschenen werken verschafte, is hier op
zijn plaats.

K. Fens
H.U. Jessurun d'Oliveira
J.J. Oversteegen
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Panorama
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Panorama, een korte literatuurgeschiedenis over de periode
1961-1966
‘Het was laat op de avond-het geliefde uur der grafomanen en in alle
hoeken en gaten die voor mijn oog toegankelijk waren, zat iemand iets
te schrijven. Het wekte de indruk dat de hele stad borrelde van de
schrijvers...’

Abram Terts: Drie verhalen
Bij het begin van dit stuk voel ik me enigszins verwant aan de dichter W. Hussem,
die al een aantal jaren pogingen doet de zee in een kuiltje van twee of vier regels
te krijgen. Vijf jaar is een heel korte periode, in dit geval een, die alleen hierin niet
willekeurig is, dat het plan voor dit boek aan het einde ervan ontstond. En er is
feitelijk literair-historisch gezien geen dwazere onderneming dan een overzicht te
schrijven over een periode waarvan de sluitingsdatum nog geen jaar vóór die van
het overzicht ligt. Nog maar net op het droge pretendeer je heel veel, zo niet alles
van de zee te weten. Bezig aan de rangschikking van de gegevens word je opnieuw
drenkeling: aan alle kanten omringd door boeken en tijdschriften, zoveel, dat de
betrokken periode zich in elk geval als een zeer ijverige aandient. Bedenkt men
dan, dat van het vele geschrevene maar een heel klein deel het tot publikatie brengt,
dan moeten Vlaanderen en Noord-Nederland het beeld vertonen van de
grafomanenstad van Terts. Hoe dat vele in weinig pagina's onder te brengen? De
vraag zou wellicht minder klemmend zijn, als zich niet een ander probleem voordeed.
Voor een overzicht moet teruggelezen worden. En het kan moeilijk anders dan
ontmoedigend genoemd worden, te moeten constateren, hoeveel werk in heel korte
tijd al geschiedenis geworden is. Ideale omstandigheden voor de schrijver van een
literair-historisch overzicht, zou men kunnen zeggen, -hij heeft het liefst met
afgehandelde zaken te doen. Maar daar is de na herlezing opgekomen vraag, of,
wat na zo korte tijd al
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zo ver weg blijkt te liggen, wel de moeite van het terughalen waard is. Wie evenwel
de literatuur van een heel korte periode iets meer dan oppervlakkig tracht te
verkennen, mag aan weinig voorbij zien en zeker niet vóór willen zijn op het proces
van natuurlijk selectie, waarvan de overzichtschrijver van over twintig à dertig jaar
profiteert.
In de jaren van dit lustrum werd van enkele tachtigers en negentigers de
honderdste geboortedag gevierd: Couperus, Van Deyssel, Verwey, Gorter, Leopold,
Heijermans. Die herdenkingen hebben enkele belangrijke boeken opgeleverd, al
werden die niet met het oog op die herdenking geschreven of samengesteld. Aan
Gorter werd met drie publikaties de meeste eer bewezen; de bewonderenswaardige
Herman Gorter Documentatie 1864-1897 van Enno Endt, de reeks herinneringen
Wisselend Getij van Jenne Clinge Doorenbos, terwijl G. Stuiveling Twintig gedichten
in handschrift publiceerde en van een korte inleiding voorzag; Couperus moest het
doen met een magere speciale aflevering van Maatstaf, Van Deyssel dankte de
weinige allure rond de viering van zijn eeuwfeest aan de beheerder en uitvoerder
van zijn literaire nalatenschap: Harry G.M. Prick, die geheel alleen een
Thijmgenootschap vormt. Hij publiceerde Dertien close-ups; Heijermans kreeg de
eer die hem alleen nog toekomt, die van een belangrijk toneelschrijver, met een
aantal geslaagde opvoeringen van zijn stukken en de uitgave van zijn volledig
toneelwerk in drie delen dundruk, die het ongewoonste verkoopsucces van de laatste
jaren werd; Leopold kreeg een korte geschiedenis van de waardering van zijn werk
J.H. Leopold/Lotgevallen van een dichterschap, geschreven door N.A. Donkersloot;
Albert Verwey tenslotte: de geschiedenis van zijn vriendschap met Stefan George
werd door Mea Nijland-Verwey vastgelegd in Albert Verwey en Stefan George/De
documenten van hun vriendschap; Th. Weevers bofte weinig dat nagenoeg gelijktijdig
met zijn studie Mythe en vorm in de gedichten van Albert Verwey een herdruk
verscheen van Vestdijks indrukwekkende en virtuoze essay Albert Verwey en de
Idee.
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Wat opvalt-en om deze reden is hier een volledig overzicht van de
herdenkingsliteratuur gegeven-is, dat het literaire verleden een zaak van specialisten
en literatuur-historici is; Vestdijk (Donkersloot is een randfiguur) is de enige
scheppende schrijver in het gezelschap. Van meet af aan (Albert Verwey en de Idee
dateert immers van 1939 en dus, gezien Vestdijks late debuut, van de beginjaren
van zijn schrijverschap) heeft Vestdijk zich intensief ingelaten met de literatuur van
zijn tijd en die van een min of meer recent verleden, en dat op een niveau dat voor
dat van zijn roman- en dichtwerk niet onderdoet. In die dubbelzijdigheid is hij een
zeldzaamheid aan het worden: steeds minder confronteren scheppende schrijvers
zich met het literaire werk van anderen, bijna geheel niet met werk uit het verleden,
al kan dat nog zo dichtbij liggen. De nadruk is zo op de creativiteit als iets zelfstandigs
en bijna absoluuts komen te liggen, dat vergeten wordt dat literatuur alleen
geschapen kan worden vanuit literatuur. Deze isolatie door al of niet moedwillige
blindheid wordt, zeker waar het het proza betreft, begunstigd door wat een opvallende
karakteristiek van de Nederlandse literatuur kan heten-al geldt dit meer voor Noorddan voor Zuid-Nederland-: het gebrek aan traditie. Wat in Frankrijk mogelijk is: dat
vanuit een bepaald plan van de Franse literaire taal een roman zich als vanzelf laat
schrijven (men kan er zelfs een belangrijke prijs mee winnen, gezien de bekroning
van Bonjour Tristesse van Françoise Sagan, bij wie, net van school als ze was, het
1
plan nog vers in het geheugen lag, geldt voor Nederland niet. Elke Nederlandse
prozaschrijver moet opnieuw beginnen, kan niet binnen een gevestigd patroon
werken en vandaaruit verder gaan. Een ontwikkelingsgeschiedenis van de
Nederlandse roman is niet te schrijven om de eenvoudige reden dat die geschiedenis
er niet is; er kan alleen op afzonderlijke schrijvers en werken ingegaan worden. Of
voor de poëzie een dergelijke geschiedenis wel mogelijk is, betwijfel ik. (De
afwezigheid van een ontwikkelingsgeschiedenis hangt zonder twijfel ook hiermee
samen, dat vaak aansluiting gezocht wordt
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bij een sterke buitenlandse stroming, welke laatste binnen haar eigen literatuur
ontstaan is uit een evolutie. De voorgeschiedenis ontbreekt dan in de Nederlandse
literatuur, waardoor de historie daarvan eerder gekenmerkt is door breuken dan
door overgangen of ontwikkelingen.) Overziet men de twintigste eeuw, dan kunnen
toppen aangewezen worden; alleen met wat optisch bedrog is er een bergketen
van te maken. Spreekt men van ‘stromingen’, dan is een verband tussen de
afzonderlijke dichters of prozaschrijvers eerder te zoeken in datgene waar zij tegen
zijn of menen tegen te zijn of zich van menen te moeten onderscheiden dan door
overeenkomsten op essentiële punten. Dat was al zo bij Tachtig,-voor de generatie
van de Vijftigers geldt het niet minder, al is er aanvankelijk de schijn van het
tegendeel. De uitgave van verzamelwerken door de belangrijkste vertegenwoordigers
van de Vijftigers biedt gelegenheid genoeg om de sterke individualiteit van de
afzonderlijke dichters-en die is van het begin af aanwezig-te onderkennen,-uit de
‘profielen’ van Lucebert, Kouwenaar en Claus in dit boek zal dat zeker blijken.
Dát die verzamelbundels verschenen, kan mét andere publikaties als teken van
afsluiting van een bepaalde periode beschouwd worden, al zal de bedoeling bij de
afzonderlijke dichters of hun uitgevers anders geweest zijn. Blijkens de titel Eerste
gedichten-een veelbelovende titel voor een boek van 386 pagina's-is er bij Simon
Vinkenoog sprake van afsluiting van een tijdvak (zoals Liefde een geheel nieuwe
periode van de prozaschrijver Vinkenoog betekende), ook al is de nieuwe tijd, waarin
hij van dichter voorganger is geworden en zijn altijd sterk egocentrische lyriek
geweken is voor een poëzie die de verkondiging niet schuwt, al aan het slot van de
verzamelbundel aanwezig. Of Vinkenoog op een geheel nieuw punt is gekomen?
Het lijkt erop, dat hij op zijn uitgangspunt is teruggekeerd. Het eerste nummer van
het door Vinkenoog vanuit Parijs geredigeerde en aanvankelijk ook helemaal
volgeschreven Blurb wijst erop. Een bloemle-
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zing uit de nummers van het blad verscheen als een tweede retrospectieve publikatie
over het eerste begin van wat de ‘Beweging van Vijftig’ is gaan heten.
Een derde terugziende publikatie, die aan ‘Vijftig’ al een werkelijk historisch
karakter gaf, was het Schrijvers Prentenboek De Beweging van Vijftig, waarin
getracht werd een beeld van de jaren 1946-1955 te geven, met veel historisch
documentair materiaal; het overzicht werd jammer genoeg te zeer in slogans
gevangen om nuances toe te laten. De inleiding werd geschreven door Simon
Vinkenoog, die ook in zijn knappe documentaire boek Het verhaal van Karel Appel
en in enkele kleinere publikaties, onder meer in het eerste nummer van het tijdschrift
Diagram, als geschiedschrijver van Vijftig was opgetreden: de bloemlezer van het
eerste uur werd historicus. (Vinkenoog verzorgde trouwens ook de uitgave van
Luceberts Verzamelde Gedichten, waarbij de dichter zelf-als om zijn positie te
benadrukken-alleen de illustraties verzorgde.) Het genoemde ‘prentenboek’ besluit
met telegrafisch opgeroepen meningen over de beweging van ééns. Ik citeer er hier
twee. Jan Hanlo (die overigens wat per ongeluk tot de ‘beweging’ behoort):
‘Aangeboden de complete Braak idem Blurb stop Prijs twaalfhonderd gulden.’
Uitverkoop én prijs accentueren wel het verleden van de tijd; Jan Elburg: ‘Poging
tot opstand die reactie heeft uitgelokt stop. slechts een paar overlevenden.’ Tot die
paar overlevenden zal Elburg zonder twijfel zichzelf gerekend hebben,-meer dan
de andere dichters zet hij de poëzie van eens voort en wel voornamelijk op één
punt: het associëren, welk kenmerk door hem vaak zo werd opgevoerd, dat zijn
gedichten uit de bundels De gedachte mijn echo en Streep door de rekening er
soms onverstaanbaar door dreigen te worden. Er is nog iets anders: legt men Elburgs
poëzie naast die van Kouwenaar uit de bundels Zonder namen en autopsie/anoniem
dan wordt een belangrijk verschil zichtbaar: de poëzie van Elburg wordt nog gedreven
door de eerste impuls van Vijftig, waarbij de overdaad aan woorden, beelden,
associaties en grillighe-
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den teken is van de pas ontdekte mogelijkheden; Kouwenaars verzen hebben een
verintellectualisering gepaard met versobering doorgemaakt. Karakteristiek kan het
ook genoemd worden, dat een gelijk gevecht, dat om het woord, in Kouwenaars
poëzie als het ware binnen het gedicht plaats heeft, terwijl Elburg veeleer vanuit het
gedicht in de buitenwereld tracht te opereren. Men kan stellen, zoals dat gebeurd
is, dat Elburg een ‘aarts-experimenteel’ is, zonder uit het oog te verliezen dat hij in
het begin-stadium gebleven is, hetgeen aan zijn poëzie een wat ‘historisch’ karakter
geeft. Bij de dichter Hans Andreus moet eerder van een regressie gesproken worden;
zijn laatst verschenen bundels geven de indruk dat hij de weg van Vijftig naar Veertig
terug heeft afgelegd; zijn meest recente bundel Syntropisch duidt op een keerpunt,
al wordt de nieuwe richting nog wat krampachtig ingeslagen. De bezinning die,
blijkens enkele publikaties, in het hier gegeven lustrum plaats had, kan mede
uitgelegd worden als een bewijs dat een periode in de poëzie ten einde is. De
constatering dat onderlinge confrontatie ontbreekt, wordt ondersteund door het
opvallende verschijnsel, dat over het werk van de belangrijkste vertegenwoordigers
van de generatie van Vijftig nu, ruim vijftien jaar na hun eerste optreden, slechts
heel weinig essays en studies bestaan; iets sterker gezegd: essayistisch is het werk
in geen enkel opzicht overzichtelijk gemaakt,-men vergelijke wat er, een gelijke tijd
na hun eerste publikaties, over dichters als Marsman en Slauerhoff was geschreven.
Wellicht hangt met die afwezigheid van essayistiek samen, dat de poëzie van de
Vijftigers nog steeds voor velen moeilijk toegankelijk is, zoals de afwezigheid van
essayistische begeleiding oorzaak was van het snelle doorbreken van deze poëzie:
bestrijding, slechts mogelijk in essayvorm, vond aan de poëzie geen houvast en het
traditionele bestrijdingsmateriaal, de essayistische verantwoording, ontbrak. De
bezinning-beter kan in dit geval gesproken worden van poging tot bezinning-blijkt
uit twee tijdschriftpublikaties. De Gids organiseerde in zijn nummer van december
1962
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een enquête, met als aanleiding dat het ruim tien jaar geleden was dat de ‘door de
Beweging van Vijftig veroorzaakte “explosie” in onze dichtkunst heeft plaats gehad’.
Dat ‘ruim’ was wel zeer ruim genomen,-Maatstaf had in 1960 het eerste decennium
op de juiste tijd met een extra-nummer gevierd. Aan de geênqueteerden werden
door de redactie de volgende vragen voorgelegd:
1. Hoe ziet ge op dit ogenblik de poëzie van Vijftig in Nederland en Vlaanderen?
Wat heeft zij, naar uw mening, bereikt; waarin is zij te kort geschoten; welke
invloed heeft zij gehad?
2. Wat denkt ge van de toekomst der Nederlandse poëzie; welke richting gaat zij
uit; hoe zal zij zich in de komende jaren ontwikkelen?
3. Welke dichters (in en buiten ons taalgebied) zullen volgens u de meeste invloed
uitoefenen op de vorming ervan? In welke recente gedichten kondigt, naar uw
oordeel, de komende poëzie zich het duidelijkst aan?
In haar inleidend woord verklaarde de redactie, voor geen enkel van de drie punten
een grootste gemene deler uit de antwoorden te hebben kunnen afleiden.
Verwonderlijk was dat niet. Er waren slechts negen antwoorden en de leeftijden van
de deelnemers liepen sterk uiteen. Een zekere willekeurigheid was aan de
samenstelling van het kleine gezelschap niet te ontzeggen, maar wellicht is
willekeurigheid nodig voor de juistheid van het resultaat van een enquête. Ik citeer
hier iets uit enkele antwoorden en dat vooral met het oog op wat in dit stuk volgt:
Jan Elburg stelde onder meer: ‘Een van de kwalijkste invloeden gedurende de
afgelopen jaren is de werkmethode van Sybren Polet geweest, het modernistische
spelletje met kwartslampen, ijzeren longen (...), alle de symbolen van de
geimponeerde verzamelaar die imponeren wil, van de poëtische statuszoeker die
de aloude parels en rozen heeft weggedaan om zijn voortbrengselen met in hun
overvloed even onbruikbare prullen vol te stouwen.’ Hij staat hierin lijnrecht tegenover
Paul Rodenko, die uit tendensen o.m. in de poëzie van
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Polet aanwezig, de mogelijkheid van een werkelijke vernieuwing afleidt. Rodenko
constateerde terecht, dat de jongste poëzie, op enkele uitzonderingen na, is
teruggevallen in de bekentenispoëzie, die door de poëzie van Vijftig juist overwonnen
was. ‘Wel hebben deze jongeren-en alleen hierin onderscheidt hun poëzie zich van
de pre-experimentele-de nieuwe vormentaal, het nieuwe jargon van de
“experimentelen” overgenomen, maar niet het geestelijk klimaat dat achter deze
formele vernieuwingen stak (...).’ Ad den Besten leverde een zeer uitvoerige bijdrage.
Zijn slotpassages samenvattend kan men zeggen, dat hij zich verzet tegen elke
poëzie-opvatting die de poëzie als vorm van menselijk handelen afbreuk doet. Hij
meende dat de toekomst van de poëzie zich elders realiseert dan in de modieuze
hoek. ‘Wanneer ik namen moet noemen, al is het daarvoor bijna nog te vroeg, dan
zeg ik: Huub Oosterhuis, Peter Berger, Willem van Toorn, Jan Verhoef, Wim Gijsen.
Zij hebben met de “nep-nihilistische” mode-het woord is van Charles-niets van doen.
Zelfs nog in de schaduw van de verschrikkingen, die ons, wanneer de mensheid
niet spoedig acte de présence geeft, zullen overkomen, zijn zij ieder op eigen wijze
bezig met de essentiële relaties: mens en mens, mens en wereld, mens en God,-en
misschien is dat hùn wijze van acte de présence geven.’ Piet Calis tenslotte stelde
onder meer: ‘De toekomstige ontwikkeling van de poëzie in Nederland kan moeilijk
worden aangegeven. Sommige dichters proberen bewust om in hun poëzie weer
contact met de thans bestaande algemene omgangstaal te krijgen; hun criterium is
verstaanbaarheid. Anderen (en het heeft er de schijn van dat zij de komende
ontwikkeling zullen bepalen) eisen een voortgaande revolutie, die de taal en daarmee
het denken en handelen van de mens aan de werkelijkheid van het atoomtijdperk
zal aanpassen. De experimenten met computers interesseren hen vooral in poëtisch
opzicht. Zij geloven dat een veranderd wereldbeeld ook een totaal veranderde
emotionele en intellectuele verhouding tot de taal met zich mee zal brengen,

Literair lustrum. Een overzicht van vijf jaar Nederlandse literatuur 1961-1966

19
omdat de toekomstige mens zich anders niet tot de hoogte van zijn mogelijkheden
omhoog zal kunnen werken.’
Veel van de verwarring die zichtbaar wordt als er over de nieuwe poëzie
geschreven moet worden-en de boven aangehaalde teksten van Den Besten en
Calis zijn er ook representatief voor (Dirk Coster in toga en in ruimtepak)-gaf het
resultaat van een andere enquête te zien: die van Dietsche Warande en Belfort,
verschenen in een dubbele aflevering, augustus/september 1963, onder de titel
‘Nederlandse poëzie nu’. In haar ‘Ten geleide’ stelt de redactie onder meer:
‘Vaststellend dat de Nederlandse poëzie zich na de Tweede Wereldoorlog in
sommige sectoren grondig heeft vernieuwd en dat deze vernieuwing op diverse
wijze wordt beoordeeld, hebben wij ons voorgenomen talrijke auteurs over hun
zienswijze te ondervragen.’ Welke vragen werden voorgelegd, wordt niet vermeld;
uit de bijdragen is het ook niet op te maken, want iedereen schrijft over iets anders.
En bij de negentien bijdragen in het nummer valt één ding speciaal op: de weinig
zakelijke wijze, de mandarijnentaal ook, waarin hier door Noorden Zuid-Nederlanders
over poëzie geschreven wordt. Het nummer kan tekenend geacht worden voor een
verschijnsel dat zich sinds het essayistische werk van Rodenko ontwikkeld heeft.
Wie de opgenomen stukken achter elkaar leest is doodop van de gepresenteerde
diepzinnigheden. Nu is er moeilijk iets in te brengen tegen diepzinnigheden, maar
in dit essayisme gaan de diepzinnigheden over niets, althans in de meeste gevallen,
want ze handelen over een poëzie die niet ‘de Nederlandse poëzie nu’ is; ze spreken
over een essayistisch uitgebouwde poëzie, die er niet een is van verzen, maar van
een aantal (uit welke verzen toch?) afgeleide gedachten, denkbeelden en verlangens.
Naast de poëzie heeft zich een soort zelfstandige kunst ontwikkeld: het schrijven
over poëzie, die echter nooit een schrijven vanuit poëzie is. Er is een soort
theoretische poëzie gegroeid, een uitermate ingewikkelde en vooral
levensbeschouwelijk belaste. De werkelijke poëzie is verdwenen achter een muur
van zware woorden. Het lijkt niet
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onaannemelijk, dat men bij het slechten van de muur iets totaal anders zou ontdekken
dan vóór de muur geprofeteerd is. De essayisten gaan bijna allemaal heel diep,
maar ze gaan ook onder-langs hun onderwerp heen. Vandaar dat hun meningen
een zo vrijblijvende indruk maken.
Tekenend voor de vermelde retrospectie kunnen ook genoemd worden de interviews
die Bibeb had met Gerrit Kouwenaar, Remco Campert, Simon Vinkenoog en Lucebert
(opgenomen in de bundel Bibeb en VIP's). Van de vier kijkt Vinkenoog nauwelijks
terug: Kouwenaar en Lucebert zijn werkelijk aan het woord als vertegenwoordigers
van een oudere generatie. Alle vier worden geconfronteerd met wat Gard Sivik heet,
eerder een verschijnsel dan een stroming of de naam van een tijdschrift en dat,
beschouwd blijkbaar als het modernste op het gebied van de poëzie, haast als een
tegenpool van Vijftig wordt voorgesteld.
(Het is wellicht hier de plaats te wijzen op de sterke toename van interviews met
schrijvers, die in de hier behandelde periode te constateren valt, toename die met
de ontwikkelingen binnen de literatuur weinig te maken heeft, maar gezien moet
worden vanuit de algemeen toenemende belangstelling voor het vraaggesprek als
mogelijkheid van directe informatie over de mens achter de al of niet opzienbarende
daad, die ook het publiceren van een boek kan zijn. Terecht staan bij Bibeb schrijvers
en dichters in één boek bijeen met Caransa, Boer Koekoek, Rudi Carrell en Rik van
Looy. Los van deze nieuws-interviews, waarvan het belang voor de literatuur over
het algemeen niet groot is, staan de strikt-literaire interviews, in deze periode met
blijvend resultaat beoefend door de Barbarber-redacteuren J. Bernlef en K. Schippers
in hun boek Wat zij bedoelen en door H.U. Jessurun d'Oliveira in Scheppen riep hij
gaat van Au. Bij de eersten staan mens en werk beide in de aandacht, terwijl het
vraaggesprek ook een typisch journalistieke aankleding van plaats, tijd en
omstandigheden krijgt; bij d'Oliveira is het werk uitgangspunt en diepere ken-
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nis van achtergronden van het werk doel; samen met de auteurs buigt de
vragensteller zich over het werk, dat als losstaand object en niet als biografisch
woordenboek van de auteur wordt beschouwd.)
Leest men het tijdschrift Gard Sivik door vanaf begin 1961-het blad is dan aan
zijn zesde jaargang en heeft een zeer omvangrijke redactie van Noord-Nederlanders
en Vlamingen-dan is er aanvankelijk van het nieuwe weinig te bespeuren: het
grootste deel van de inhoud had ook in het toenmalige Podium of in het eind '61
begonnen Randstad kunnen verschijnen,-er zijn trouwens medewerkers die zich
niet bij één blad houden. Pas met ingang van nummer 31, oktober 1963-het blad
heeft dan een face-lifting ondergaan, de redactie is heel sterk ingekrompen tot een
praktisch geheel Noordnederlandse aangelegenheid en er is een ondertitel gekomen:
‘Tijdschrift voor nieuwe lezers’-wordt het ‘nieuwe’ programmatisch gevoerd, zoals
blijkt uit het korte inleidende artikel, waarin onder meer: ‘De nieuwe poëzie, die
royaal gaat bijdragen tot het a.s. rumoerige seizoen voor de lauwe letteren, is
vertegenwoordigd met de laatste cyclus, in vijftien delen, van Hans Verhagen en
de serie Fighters van Armando, zes amerikaanse gedichten, geënt op de bokswereld.’
Nummer 33, februari 1964, heeft dan als titel ‘Een nieuwe datum in de poëzie’ en
als omslag, niet ongeestig, het verkeersbord ‘maximum snelheid 50 kilometer
opgeheven’, streep door 50. De nieuwe poëzie, waarover de geruchten, naar de
redactie meedeelt, dateren van begin 1963, wordt weinig helder omschreven in
enkele korte theoretische beschouwingen, die voorbereid waren in voorgaande
nummers door artikelen van Piet Calis. Tot de pleitbezorgers van de nieuwe poëzie
behoort ook C. Buddingh', die zijn pleidooien voor Vijftig kennelijk in zijn archief had
opgeborgen achter zijn Criterium-poëzie. Bij beschouwing van de gedichten blijkt,
dat, ondanks het gezamenlijk hoedje, de dichters zeer verschillend te werk gaan,
al kan als kenmerk gesteld worden dat men klaarblijkelijk tracht te ontsnappen aan
de bekentenislyriek en dat door
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(verschillende wijzen van) objectivering, een objectivering of poging ertoe die
kenmerkend genoemd kan worden ook voor andere hier nog te bespreken
stromingen. Men spreekt van nieuw realisme of informatieve poëzie, de
Vijftigers-maar welke Vijftigers?-verwijtend de vorm wel maar de levensbeschouwing
en de plaats van de kunstenaar niet gewijzigd te hebben. Tot het aldus aangeduide
genre zijn te rekenen de mededelingen direct aan de realiteit ontleend, waarbij de
auteurs overigens door de keuze als intermediair staan tussen lezer en werkelijkheid.
Het effect van deze geïsoleerde brokjes werkelijkheid kan het best als dat van
anti-poëzie omschreven worden: men maakt gebruik van de traditionele dichterlijke
technische hulpmiddelen: de kortheid, het vele wit eromheen, die samen een
traditioneel gedicht suggereren, een bepaalde verwachting wekken die dan anders
uitpakt. Als voorbeeld dit tekstje van Cornelis Bastiaan Vaandrager dat als titel heeft
‘Het sexuele leven’:
‘Hé moeder,
als je je dochter verloot,
krijg ik dan een lootje?’

In betere gevallen kan de isolatie als effect een vervreemding van de bekende
werkelijkheid als gevolg hebben; de isolatie werkt dan ook niet onhumoristisch. Voor
het laatste kunnen bepaalde delen uit de Karl May-cyclus van Armando genoemd
worden. Daarnaast zijn er nog twee soorten: men schrijft poëzie van een vrij
traditionele soort met alleen een technische woordkeuze als meest opvallende
eigenheid, zoals in de in het ‘nieuwe datum-nummer’ opgenomen reeks ‘televisie’
van Hans Verhagen, waarvan hier het eerste vers volgt:
Zon op het matglas; achter het matglas
de telexenéén langwerpige emotie
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Emotie vestigt zich, impuls na impuls,
als een televisiebeeld
(Achter mijn beslagen ramen zinken
noch storen mijn beeld
7 zeeschepen)
Emotie! een onderzeeër lanceert
een raket
richting een andere onderzeeër
(volgende beeld, volgende onderzeeër)

Tenslotte is er de soort-en die zal voornamelijk onder andere invloeden de komende
jaren het meest veelvuldig gaan verschijnen-waarin getracht wordt te ontkomen aan
elke verhevenheid, aan elke traditionele dichterlijke taal, waarin gepoogd wordt
dagelijkse ervaringen op laconieke toon te verwoorden, waarbij niet alleen de
verafschuwde bekentenislyriek in indirecte vorm terugkeerde, maar waarbij ook de
dagelijksheid zo gecultiveerd werd, dat ze op zich weer iets uitzonderlijks werd. In
het genoemde nummer van Gard Sivik wordt deze soort vertegenwoordigd door
verzen van C. Buddingh', wiens ‘1 × 1 = 1’ een goed voorbeeld is van de
gecultiveerde gewoonheid (die nog een gecultiveerde ongewoonheid als afzet
behoeft):
ik heb nooit hard gelopen
om dichters te ontmoeten,
maar mij wel vaak buiten adem gefietst
om op tijd bij een voetbalwedstrijd te zijn
het moet, in de poëzie,
niet van één kant komen.

Als reactie op ‘Een nieuwe datum in de poëzie’ verscheen een
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tussentijdse publikatie van Kentering, ‘De poëzie van de bebouwde kom’, waarin
het rijk gedocumenteerde artikel van Wim Hazeu over de essayistische carrière van
Hans Sleutelaar juist door de overvloedige en overtuigende documentatie de sterkste
bijdrage was. Al enkele nummers na de nieuwe datum bereikte Gard Sivik zijn
einddatum. Het vond een vorm van voortzetting in het onregelmatig verschijnende
maar op zes nummers geplande De Nieuwe Stijl. Door verbinding met de
schilderkunst, met name van de zéro-richting, gaf deze richting in de poëzie zichzelf
de allure van internationale avant-garde.
Al vóór het verschijnen van het genoemde nummer waren enkele dichters van
de groep tot verzamelen van hun werk in bundels overgegaan. Wellicht is hierop
de verwijzing naar het vermelde gerucht terug te voeren, hetgeen onderschatting
van eigen werk zou betekenen. Het registrerend element in zijn verzen accentuerend
noemde C.B. Vaandrager zijn eerste en tot op heden enige bundel Met andere ogen.
Hiervan is de eerste afdeling, ‘Voorbeeld van gezichtsbedrog’, het belangrijkste, al
blijken er al zwakke kanten: de geconcentreerde anekdote blijft een anekdote,
hetgeen het gevolg is van gebrek aan vormkracht en evenzeer van gebrek aan
inhoud. In feite heeft Vaandrager als dichter nauwelijks iets te zeggen. Wat hij onder
stroom wil zetten is te oppervlakkig om te ‘pakken’. De gegrondheid van deze
bewering wordt ook bewezen door het tweede deel van de bundel, dat meer recent
werk bevat (de gedichten uit het eerste deel verschenen grotendeels in de in 1960
verschenen bloemlezing Met andere woorden). Hier vervalt de dichter in triviale
mededelingen, die, ook niet met de scherpzinnigste toepassing van wat Gard Sivik
aan theorie te bieden heeft, tot poëzie te verklaren zijn. Ook het debuut van Hans
Verhagen, door vele critici als de belangrijkste dichter van de groep beschouwd,
ging aan de nieuwe datum vooraf. De bundel, Rozen & motoren getiteld, heeft als
ondertitel ‘7 cyclussen naar nu’. Wellicht moet dat ‘naar’ in twee betekenissen
verstaan worden: in de zin van
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‘volgens’, waarmee deze poëzie zich als modern afficheert. Volgens nu te werk
gaande moet dan betekenen: de lezer materiaal verschaffen en de conclusies aan
hem overlaten. In de tweede betekenis levert de poëzie een beeld op, leidt ze naar
de wereld van het heden. Als men de verzen uit Rozen & motoren wil typeren, kan
men, dunkt mij, het best uitgaan van de titel. In die titel worden twee
begrippen-tegengestelde begrippen, hoewel de ‘rozen’ meer vertegenwoordigen
dan een deel van de flora-met elkaar verbonden door een &-teken. Dat teken keert
in de gedichten herhaaldelijk terug. Op deze basis kan men Verhagens poëzie
wellicht het best omschrijven als een poëzie van verbonden mededelingen. Die
mededelingen kunnen aan elkaar tegengesteld zijn, de een kan de ander ironiseren,
bijten of van zich af gooien,-de mededelingen staan in elk geval in een bepaalde
spanning tot elkaar. En die mededelingen in hun gespannen relatie ten opzichte
2
van elkaar leveren een nieuwe eenheid op: het vers.
De kracht van de delen bepaalt de kracht van het geheel. Het grote gevaar is-en
dat zou geldig genoemd kunnen worden voor heel veel van de Gard Sivik-poëzie-dat
een vondst als het eindpunt wordt beschouwd. De eerste van de zeven cyclussen-die
in chronologisch omgekeerde volgorde zijn geplaatst-opent met de vaststelling ‘Het
was in de jaren 39,-het begin van onze jaartelling.’ Dat is aardig gevonden, maar
dat is dan ook alles wat er over te zeggen valt. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld
nummer 9 van de reeks ‘Genocide’: ‘Met liefde, kaartspel en kanker worden de uren
gedood’, al redt de ambiguïteit van ‘gedood’ nog iets. In de hier volgende constatering
is de eerste regel slechts vernuftig en zijn de tweede en derde van een te zwakke
ironie om een dwingend samenhangend geheel op te kunnen leveren:
De mens domineert in de mens
de mens heeft vooral
's winters levertraan nodig
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Veel beter geslaagd acht ik het volgende vers uit de cyclus ‘Het nieuwe Zeeland’,
die ik het beste deel van de bundel acht:
Wat vindt men in de operatiekamer?
Bomscherven uit 134 harten
(; echokamer v.d. tweede wereldoorlog)
Wat treft men aan in het gedicht?
Bomscherven uit 134 harten
(; wereldoorlog III werpt zijn schaduw)
Poëzie als een voorspellende echo.

Herhaaldelijk toont de poëzie uit Rozen & motoren de grote mogelijkheden van de
soort. Leest men de cyclussen in chronologische volgorde, dan ziet men een
duidelijke ontwikkeling naar meer zakelijkheid, soberheid en feitelijkheid. De dichter
ontwikkelt zich tot zijn eigen verslaggever.
Armando debuteerde meteen met zijn Verzamelde gedichten, waarover na de
bovenstaande algemene opmerkingen weinig te zeggen valt. Wat hij beoogde,
bereikt hij m.i. pas in de serie ‘Agrarisch leven’, verschenen in het eerste nummer
van De Nieuwe Stijl: hier werd door keuze en isolatie een bizarre taalwereld
geschapen, de gebruiker van de vertrouwde taal vervreemdend van zijn omgeving.
Rekent men C. Buddingh' ook tot de groep, dan moet gezegd worden dat ook zijn
optreden in het ‘datum-nummer’ geen primeur was. In zijn bundel Zo is het dan ook
nog weer een keer (verschenen vóór het televisieprogramma met ongeveer gelijke
naam begon) komen al soortgenoten van zijn nieuwe poëzie voor; de beste verzen,
die Buddingh's voortgang in de nieuwe richting bewijzen, staan in de bundel Deze
kant boven. Buddingh' gaf aan zijn bundel een motto mee van von Hofmannsthal
‘Die Tiefe muss man verstecken. Wo? An die Oberfläche.’ (Mijn jaloezie op de vondst
van dit citaat
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verdween een beetje, toen ik het kort erop terugvond in een citaat van Hermann
Broch in de afdeling ‘Zeugnisse’ in Robert Musil van Wilfred Berghbahn.) Wat in het
motto staat doet de dichter in zijn beste verzen door het oppervlak zo geslepen
mogelijk te maken. Lukt dat volkomen, dan krijgt men een zeer eigen poëzie, waarvan
het gedicht ‘eight days a week’-m.i. het beste van de bundel-een voortreffelijk
specimen is:
als mijn vrouw met de bus naar de stad gaat
hoop ik altijd dat ze halte ziekenhuis instapt
dan kan ik haar net zo lang nakijken
als wanneer ze halte vogelplein neemt
en zie ik haar bovendien nog een keer
voorbijkomen in de bus

Ik acht dit vers van Buddingh' ook hierom ideaal: de mededeling is zeer concreet,
maar toch niet vrij van abstracta die het vers tot ideaal werkmateriaal van de lezer
maken. De kracht van dit vers wordt bovendien mede hierdoor bepaald, dat geen
conclusie uit het meegedeelde getrokken wordt, hetgeen Buddingh' in nogal wat
verzen uit de bundel wél doet; men krijgt dan feit met commentaar, waardoor het
feitelijke deel van het gedicht verzwakt wordt. Feit en commentaar-het laatste meestal
verwoord op laconieke wijze-worden daarbij gescheiden door een witregel, wat de
kunstmatigheid nog vergroot en aan de mededelingen hun gesuggereerd toevallig
karakter ontneemt.
Er zijn in de bundel enkele soorten poëzie te onderscheiden. Naast verzen die
meer persoonlijke mededelingen zijn (het bovengeciteerde) staan gedichten van
een soort waarvan ‘Babylonië’ een voorbeeld is:
een moeder komt diep verontrust
met haar zoontje thuis van de dokter
‘wat is er, je kijkt zo sip, buurvrouw?’
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‘jantje-de dokter zegt, hij heeft een oedipus-complex.’
kop op, buurvrouw, wat kan het jou schelen
zolang het kind dol op zijn moeder is?

Hier heeft men met een geïsoleerd object te doen, dat echter door gemis aan context
of gesuggereerde context-de titel is in deze ook krachteloos-een al of niet aardige
mededeling sec blijft. Het ligt aan de aard, de kwaliteit en de context van het
gevonden voorwerp of het vers slaagt. Sommige van de verzen van deze soort zijn
niet meer dan in uiterlijke versvorm gezette anekdoten, documenten of moppen.
(Ook in Zo is het dan ook nog weer een keer ontbraken de moppen niet, waarbij de
dichter soms heel lange baarden niet aan het hoofd zag). Een geslaagd voorbeeld
in deze soort acht ik het vers ‘dordrecht, 25 november 1963’:
l.s.
wegens de gebeurtenissen in Amerika
gaat de ouderavond vandaag niet door
de avond wordt nu gehouden
op maandag 9 december (over veertien dagen)
ook weer in de meerpaal
om acht uur
de ondercommissie

Het brokje werkelijkheid, de brief, heeft een bewerking ondergaan. Bij deze
mededeling nu wordt door de titel een verband gesuggereerd. Leest men de
mededeling tegen de achtergrond van de moord op Kennedy, zet men het stukje
dus tegen de titel als achtergrond, dan krijgt de mededeling ineens een heel ander
karakter: zij wordt op iets buiten haar zelf betrokken, zij gaat functioneren in een
nieuw verband.
Een derde soort poëzie in de bundel, is het lange vertellende gedicht, waarvoor
Buddingh', blijkens het slotgedicht van de bundel, ‘Vaderlandse geschiedenis’, talent
heeft. Ook hier is
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er een ‘context’: het laconieke verhaal over de mobilisatie en de meidagen van 1940
werkt zo sterk door dat de lezer een ander en zeker voor de tweede episode
tragischer beeld in het geheugen heeft.
Op pagina 18 werd een uitspraak van Piet Calis uit De Gids van december 1963
geciteerd. Met opzet. De gedachte erin uitgesproken komt in variaties voor in
verschillende korte beschouwingen in Gard Sivik, waarvan Calis enige tijd redactielid
was. Calis is de woordvoerder van de groep geweest. Als samenvatting van zijn
denkbeelden over de ontwikkeling van de Nederlandse poëzie, ontwikkeling die
moest uitlopen op de ‘nieuwe poëzie’, is bedoeld de bundel essays Daling van
temperatuur. In de titel ligt Calis' visie uitgedrukt: de Nederlandse poëzie is geleidelijk
in romantiek afgekoeld, theorie die door de als sluitstuk van het boek uitgekozen
gedichten al ongedaan werd gemaakt. Voor een zeer grondige-afwijzende-kritiek
(die tegelijkertijd een kritiek op bepaalde vormen van literatuurbenadering werd)
kan verwezen worden naar het artikel Het ochlokratisch realisme van Piet Calis' van
H.U. Jessurun d'Oliveira, opgenomen in Merlyn, II, 6, september 1964.
Wat in Gard Sivik als nieuw werd geafficheerd, was al eerder zonder de pretentie
van nieuwheid (men erkende de schatplichtigheid aan dada, met name aan het
werk van Kurt Schwitters en Marcel Duchamp) geannonceerd in het blad Barbarber,
waarvan het eerste nummer verscheen in oktober 1958 en dat, onder dezelfde
redactie van J. Bernlef, G. Brands en K. Schippers, tot nu toe is blijven bestaan en
waarvan de invloed op de ontwikkeling in de Nederlandse poëzie groter geacht
moet worden dan die van Gard Sivik. De laatste groep heeft nooit school gemaakt
in tegenstelling tot de redactie van Barbarber, die zelfs oudere dichters tot een
overigens vaak niet zo gelukkige verjongingskuur bracht.
Barbarber heet ‘Tijdschrift voor teksten’, en evenals in Gard Sivik worden teksten
uit hun omgeving gelicht (het materiaal
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waaruit gekozen wordt is veelzijdiger bij Barbarber dan bij Gard Sivik) door welke
isolatie een effect ontstaat dat zich het best laat omschrijven in een uitspraak van
Marcel Duchamp, door K. Schippers aan zijn bundel Een klok en profil als motto
meegegeven: ‘When a clock is seen from the side (in profile) it no longer tells the
time.’ Het gaat bij Barbarber evenwel niet alleen om de isolatie, maar ook om het
binnen de ruimte van één tijdschriftaflevering of desnoods één pagina doen
samenspelen van op verschillende plaatsen gevonden voorwerpen. (Vandaar dat
het soms helemaal verkeerd uitpakt, wanneer een tekst die in het tijdschrift
gefunctioneerd heeft, zo maar los in een bundel wordt herdrukt.) Een zekere humor,
die niet altijd werkt op de sterkste lachspieren, om de ongewoonheid van gewone
dingen ontstaat. De teksten uit Barbarber worden niet alleen gevonden, maar ook
gemaakt ‘naar het voorbeeld van’; soms betekent dat het opschrijven van
vanzelfsprekendheden, andere keren het laconiek meedelen van dagelijkse
ervaringen, waarbij de toon een indirecte verwijzing is naar het gevoel-melancholie
vaak-dat in het gedicht verzwegen wordt. Er is in dat ‘maakwerk’-naar het voorbeeld
waarvan veel poëzie geschreven zou gaan worden, al werkte ook het werk van
Buddingh' inspirerend-een huiver voor het grote woord, de literaire taal en de geijkte
literaire gevoelens, zodat het woord anti-poëzie ook hier als aanduiding gebruikt
zou kunnen worden, indien niet het alledaagse al vrij snel zo werd gecultiveerd, dat
een nieuwe literaire taal en ook nieuwe literaire gevoelens (die keerzijden zijn van
de bekende) ontstonden.
Van de ‘Barbarber-poëzie’ is die van de redacteur K. Schippers het meest
illustratieve voorbeeld; ze werd bijeengebracht in twee bundels: De waarheid als
de koe en Een klok en profil. In de tweede bundel is de poëzie, in verhouding tot
die uit de eerste, sterker gebarbariseerd. De al geciteerde uitspraak van Duchamp,
waaraan de tweede bundel zijn titel ontleent, zou getypeerd kunnen worden als
‘reële onzin’ of ‘humoristisch realisme’. In elk geval is de uitspraak het resultaat van
een oor-
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spronkelijke visie. Dat humoristisch realisme, het constateren van het
vanzelfsprekende dat slechts in schijn natuurlijk is, is eigen aan de meeste dingen
van Schippers' bundels. Het woord ‘dingen’ is met opzet gebruikt, want lang niet
alles uit met name de tweede bundel kan gedicht of zelfs maar versje genoemd
worden. Een voorbeeld van constateren van het vanzelfsprekende, waardoor de
realiteit een tikje krijgt naar de humoristische kant, is het openingsvers van Een klok
en profil, ‘Hartenjagen’, waarvan de eerste strofe luidt:
Wanneer je bij een kaartspel
dertien kaarten van dezelfde soort krijgt,
is de kans op herhaling
1:635.013.559.598

En zacht-programmatisch gedichtje tegen de ‘onzin’ van de hogere literatuur,
waaraan de dingen uit de bundels steeds trachten te ontsnappen, is ‘Opening van
het visseizoen’:
Eindelijk buiten.
Water is water.
Riet is riet.
Een eend lijkt op een eend.
Maar nu begint mijn vader (62) weer.
Hij noemt waterhoentjes strijkbouten
en vindt dat de maan
ondergaat
als
de
zon.

In dit licht is de komma die heel alleen een pagina van Een klok en profil moet vullen,
in elk geval een consequent gebruikt leesteken. Afgaande op de tweede bundel kan
men
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Schippers' poëzie er een noemen die zichzelf vriendelijk de polsen doorsnijdt omdat
‘levensbloed’ zo'n belast woord is.
Veel produktiever, in poëzie en proza, en het tegendeel van de verborgen
redacteur Brands, is J. Bernlef, in wiens poëzie minder directe invloeden van het
eigen blad zijn aan te wijzen. Het openingsvers van zijn debuut Kokkels (1960)
verscheen indertijd in Barbarber, maar stemt in toon en geest niet overeen met de
bundel als geheel:
Met een scheermesje kan het
soms wel 2x per dag
met een broodzaag kan het
je twaalfuurtje bereiden
met een gasslang kan het
rode kool in een half uur gaar
in een badkuip kan het
één keer per week en flink met zeep
met een touw kan het
als je broekriem soms stuk is

Wat opvalt is de poging tot objectivering en bovendien: er lopen hier twee verzen
dooreen, waardoor steeds van één verschijnsel twee kanten-de ongewone en de
alledaagse-getoond worden, de eerste door de tweede te neutraliseren. In de tweede
bundel, Morene, zet de objectivering door. Achteraf blijkt van deze bundel de voor
Bernlefs poëzie meest karakteristieke afdeling ‘De Aeronauten’, een reeks verzen
te zijn waarvoor vele gegevens werden ontleend aan Ballooning, een boekje van
C.H. Gibbs-Smith: het materiaal voor de poëzie kan van overal, ook uit de-vaak
toevallige-lectuur betrokken worden, al wordt het hier nog voor het belangrijkste
deel verwerkt binnen een eigen dichtverhaal. In verzen uit de volgende bundels Dit
verheugd verval en Ben even weg wordt het materiaal, waarvan de herkomst in
noten nauwkeurig wordt aangegeven, vaak minder bewerkt: het moet meer
zelfstandig, of in een geïsoleerde positie (en dat levert de meest ‘bar-
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baristische’ verzen op) of in een kortstondig samentreffen met andere zaken zijn
werking uitoefenen. In feite gaat het ook bij de isolatie om een samentreffen: het
materiaal met zijn nieuwe omgeving, waardoor het-even-een ander gezicht krijgt,
buiten de afwezige dichter om; die heeft ‘alleen maar’ het arrangement tot stand
gebracht en is daarna verdwenen. De poëzie uit de twee laatste bundels en met
name uit die van Ben even weg zou men dan ook de poëzie van de beslissende
seconde kunnen noemen: dat bijna niet op te merken en zo voorbije moment waarin
twee verschillende zaken of verschijnselen even contact maken en samen een
nieuwe werkelijkheid scheppen. Het zijn vaak kleinigheden die elkaar raken en
waarvan het verrassende contact op een subtiele manier wordt vastgelegd. Een
van de verzen uit de bundel heet ‘Toeval in f’, en titel en inhoud kunnen karakteristiek
genoemd worden voor vele verzen uit Ben even weg: ze zijn het resultaat van een
gelukkig, verrassend samentreffen van toevalligheden:
als ik het nu eens opstapelde zodat
er een toren ontstond of naast elkaar
neerlegde dan zou er een weg, maar er
is niets van waar dan het laatste feit:
ik schrijf (niet uit bescheidenheid)
maar dit: terwijl ik aan tafel zit te
bedenken wat ik bedenken zal, fluitend
Yesterday tussen mijn tanden, ziet
de autobestuurder het kind achter zijn bal
de straat opstuiten. Hij drukt op de klaxon:
ik binnen-hij buiten: tegelijk een zuivere f!

Voor het waarnemen van de subtiele nieuwe contacten is ascese van de
waarnemingen nodig; pas vanuit een herwonnen leegte kan het gewone in het
perspectief van het ongewone gezien worden en daardoor ongewoon worden, heel
even, want de zaken nemen gauw hun gewone keer.
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Toen er hiervóór op gewezen werd, dat de groep van Vijftigers, die zich aanvankelijk
als een homogene groep voordeed, bij nader toezien uit op eigen inzichten en met
eigen vormen en normen werkende dichters blijkt te bestaan, is daarbij de naam
van de dichter Remco Campert verzwegen. Van het begin af gold hij als de meest
toegankelijke, hetgeen verklaard moet worden uit de sterk traditionele elementen
en gevoelens, zijn poëzie van het begin af eigen. Wanneer uit Camperts bundel
Hoera Hoera blijkt, dat zijn poëzie zich aansluit bij de gangbare anti-romantische,
anekdotische, indirecte bekentenislyriek, dan betekent dat, dat een ontwikkeling, in
zijn vroegere poëzie aanwezig, zich doorgezet heeft. Het vers ‘Elementen voor een
gedicht’, uit de in 1959 verschenen bundel Bij hoog en bij laag, begint als volgt:
As en ijs:
het is dinsdag en winter.
Zalen vol verkouden moeders
bespreken de voordelen van vet.
De dikke man, in tabak of textiel,
kauwt op zijn sigaar, vloekt op een fietser.

De ‘elementen’ zijn het gedicht gaan vormen, al is er één belangrijk bij gekomen:
de toon, die aan de illusieloosheid van het gezegde een humoristisch, soms cynisch
karakter geeft. In de bundel Hoera Hoera is de vereenvoudiging in woordkeus en
vorm, in Dit gebeurde overal ten dele al aanwezig, sterk doorgevoerd. Dat Campert
incidenteel aan Barbarber meewerkte, is, gezien een gedichtje als ‘Gemompel’ niet
zo verwonderlijk:
Hoe duidelijker ik 't wil zeggen
hoe slechter ik uit mijn woorden kom
dat lijkt me een typisch verschijnsel
van het een of ander
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Het lijkt mij juist, hier de dichter L. Th. Lehmann ter sprake te brengen. De poëzie
uit zijn laatstverschenen bundel, Luxe, die na de hier te behandelen periode
verscheen, sluit nauw aan bij het genre dat hierboven omschreven is en waarvan
C. Buddingh' de beste beoefenaar is. Ook in een aantal verzen uit de bundel Who's
who in Whatland heeft Lehmann zich tot deze soort poëzie gekeerd: ernstige zaken
worden, door understatement en ironie, teruggebracht tot een vanzelfsprekendheid,
een nuchterheid die juist door het omgekeerde karakter van het meegedeelde weer
treffend wordt. Lehmann heeft in Who's who in Whatland evenwel soms te veel
woorden nodig om het effect compleet te maken; een overbenadrukt understatement
is het gevolg.
Who's who in Whatland is in acht hoofdstukjes verdeeld, waarvan het tweede het
grootste is. Het bevat jeugdherinneringen, en met name in dit deel heeft de poëzie
een wat men zou kunnen noemen converserende toon: er wordt op vaak superieure
wijze verteld. Hierbij worden de jeugdjaren geobjectiveerd, gebeurtenissen,
gedachten en gevoelens van toen. Er worden feitelijkheden gegeven, geïnterpreteerd
worden die niet: de dichter toont foto's, maar houdt halt bij het plaatje. Het raadsel
blijft onaangetast. Het ‘who's who in whatland’ van de titel blijft open en dat geldt
ook voor verzen uit andere delen van de bundel, die verplaatsing in ruimte en tijd
als centraal gegeven heeft: er wordt teruggereisd in de herinnering en de herinnering
is gebonden aan plaatsen.
Who's who in Whatland block een sterkere bundel dan de twee jaar tevoren
verschenen Een steen voor Hermes, die vergeleken bij de in 1955 verschenen
bundel Echolood nauwelijks een ontwikkeling te zien gaf.
Evenals in de vroegere bundel zijn in Een steen voor Hermes de gedichten die
op het kind-zijn betrekking hebben, het beste. De meer cultuurhistorische, typisch
intellectualistische poëzie uit de bundel is niet vrij van gemaniëreerde pretentie. Het
noterende karakter van veel in de laatste jaren gepubli-
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ceerde gedichten, het feit ook dat veel anekdotische poëzie het van een pointerijke
slotregel moet hebben die niet te lang op zich kan laten wachten wil het gedicht niet
pointeloos worden, heeft veel gedichten in lengte doen afnemen, zonder dat men
evenwel kan stellen dat het ‘korte gedicht’ als nieuw genre meer beoefend wordt
dan vroeger. Toch wekte de speciale aflevering van Maatstaf Het korte gedicht (XII,
nr 7/8, november 1965) die indruk. De van vierenveertig, alle generaties
vertegenwoordigende dichters opgenomen korte verzen bewijzen, dat er wel veel
korte gedichten geschreven worden, maar dat het korte gedicht als nieuwe dichterlijke
mogelijkheid slechts door enkelen beoefend wordt. De verzen van de overige dichters
zijn van een bekend genre of zijn min of meer toevallig kort uitgevallen gedichten,
waarin men binnen de kleine ruimte de trekken van het grote vers herkent. De
dichters die het korte gedicht tot een werkelijk nieuw genre gemaakt hebben zijn
Max Croiset, W. Hussem en J.C. van Schagen, van welke drie Hussem de
produktiefste, Croiset de sterkste is. Ontwikkeling tussen de verzen uit zijn bundels
Lente in de herfst en Schaduw van de hand is er niet. Veel van de verzen van
Hussem bestaan uit twee delen-vaak door een regel wit gescheiden-waarbij uit het
samenspannen van de twee het ene nieuwe zal moeten ontstaan. In plaats van
samenspannen zou men ook van poging tot wederzijdse beinvloeding kunnen
spreken. Opvallend is, dat het eerste deel van Hussems verzen vaak een zeer
traditionele opmerking, beschrijving of notering is. In het tweede wordt dan een
ongewone visie op het bekende uitgesproken. Slaagt het procédé, dan wordt het
gewone ongewoon en wordt het ongewone van het tweede deel niet langer als
uitzonderlijk ervaren, maar als wezenlijk verbonden met het eerste:
al dat hout
bij de haard
voor één vuur
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warmte vergt
jaren groei

Naast de hier genoemde stromingen beweegt zich een minder opvallende, niet zo
zeer door gebrek aan kwaliteit als door de schaarste van publikaties. Men zou de
gedichten als intellectualistisch kunnen omschrijven, ze zijn ook streng ambachtelijk,
missen spontaneïteit, sluiten over eeuwen aan bij de dichtkunst van Huygens en
Donne en kunnen spoedig, mede door het soms te zichtbare vakmanschap en de
te verfijnde geslepenheid, tot een soort spitse rederijkerspoëzie worden. Een
karakteristiek van de tot op heden enige bundel van Th. Sontrop Langzaam
kromgroeien kan wellicht ook over het genre in het algemeen iets zeggen.
Sontrops bundel bestaat uit drie afdelingen, die als titel hebben ‘Des gerusten
landmans’, ‘De letter Dood’ en-de grootste afdeling-‘Herfstig zingen’. De eerste titel
geeft een reminiscentie aan een vers van Poot, maar roept tegelijkertijd een bepaalde
wijze van dichten in het geheugen; de tweede titel bevat een bijbelse toespeling,
de derde doet ouderwets poetisch aan. Van ironie zijn deze titels niet vrij. Er is nog
iets meer: de titels veronderstellen een bepaalde kennis en een oordeel bij de lezer,
willen ze begrepen worden; ze zijn een soort cultuurprodukten en doen ook verzen
die evenzeer cultuur- of cultiveerprodukten zijn, veronderstellen. En dat blijkt bij
lezing het geval te zijn. Sontrops poëzie behoort tot een soort die in de Nederlandse
literatuur, in minder geraffineerde vorm, gereserveerd blijft voor studentenbladen.
De soort kan gemakkelijk voor anti-poëzie worden aangezien door haar nuchterheid,
haar spot, haar intellectualistische inslag en haar heel geringe verhevenheid. Men
zou evenwel beter van ‘indirecte poëzie’ kunnen spreken,-de dichter komt langs
een achterdeur de poëzie binnen, waarmee ook deze soort zich aan het subjectivisme
tracht te onttrekken. Sontrops verzen kenmerken zich door een grote woordenschat,
gebruik ook van vaak ongewone woorden. (Dat hier
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invloeden zijn van Lucebert lijkt mij moeilijk betwistbaar; in ambachtelijkheid doen
de twee trouwens niet voor elkaar onder, al heeft het uitgewogen vakmanschap bij
Lucebert nooit de spontane indruk van het vers gedood.) De ongewone woorden
zijn bij Sontrop vaak verouderde; dat archaïsch woordgebruik, overigens zeer ter
zake, heeft een humoristisch effect. Streng doorgevoerd in een heel gedicht heeft
het tot gevolg, dat het meegedeelde een verschuiving doormaakt van realiteit naar
surrealiteit: het anekdotische, de verzen eigen, wordt op karikaturale wijze
exemplarisch. Voor de werking van deze verzen is de kracht van de pointe
belangrijk,-men kan dat ook constateren aan de aan Sontrops poëzie verwante
gedichten uit Een harp op wielen van Wilfred Smit.
Langzaam kromgroeien is geen omvangrijke bundel. En de geringheid van het
aantal verzen is karakteristiek voor de soort: deze poëzie groeit door haar
weloverwogenheid, door de ‘omweg’ die afgelegd moet worden, langzaam. Wellicht
dat de titel dat ook suggereert: men buigt de wereld slechts moeizaam naar eigen
model en de weinig spontane dichter, die zich bovendien voortdurend verzet, groeit
maar langzaam mee. De titel van de bundel slaat naar de letter op het
openingsgedicht ‘De eikel spreekt’, dat hier, als karakteristiek voor de bundel en de
soort, geciteerd moge worden:
Waar mijn ontbladerde vader
zijn harige takken laat ruisen,
en de bast van mijn moeder
met welgevallen beziet,
wordt de mier op de grond
door mijn val invalide.
Wellicht word ik woudreus,
en schud met de vuist naar
mijn vader die kromgroeit.

Tot dezelfde stroming is ook te rekenen J.A. Emmens met zijn bundel Autobiografisch
woordenboek. Het is gezien het
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genre niet toevallig, dat de bundel zowel gedichten als gedachten bevat; de twee
gaan binnen het ene boek harmonisch samen: er valt in de poëzie een grote mate
aan verstandelijkheid te ontdekken, zoals de gedachten ontegenzeggelijk lyrische
bestanddelen hebben. Emmens' poëzie kent heel wat minder uiterlijk opvallende
kunstigheid dan die van Sontrop, bij wie gekunsteldheid of, als men wil, bewijzen
van superieure poëtische huisvlijt, niet ontbreken. Tot welke persoonlijke poëzie de
objectivering bij Emmens kan leiden, bewijst het vers ‘Rapport over de angst’; het
geheel is in rapportstijl geschreven, met een kunstigheid die nergens gekunsteldheid
wordt:
Oorsprong nog onbekend, het groeit,
naar men thans aanneemt, in 't geheim,
merkwaardig struikgewas.
Paart zelden, in volwassen staat
als in een mist ontwaard,
gehuld in ziektes uiterst ingenieus.
Sterft, schijnt het, niet altijd: een god,
verouderd tegengif,
is het wel eens genadig.

Als gezegd hoort in deze kleine stroming ook thuis het werk van Wilfred Smit, die
in 1959 debuteerde met Een harp op wielen, al voor verschijnen door Vestdijk luid
toegejuicht, een prehistorische lof die weinigen gegeven wordt. De poëzie uit deze
bundel sloot nauwer aan bij die van Sontrop en Emmens dan die van Franje, die
verfijnder is, ze is doorwerkter, meer doorgeborduurd, waardoor ze aan levendigheid
heeft verloren en het verrassingseffect van de slotregels-heel sterk in Een harp op
wielen-minder is geworden. Smit schrijft een bewonderenswaardig soort kunstpoëzie,
zo doorgedicht en doorgedacht, dat, lijkt mij, de gezochte afstand tussen vers en
dichter net iets te groot geworden is. Wat de dichter vermag in zijn genre bewijst
het vers ‘Aronskelk’: hier is de Aus-
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schnitt net scherp genoeg om een complete reeks gebeurtenissen tegenwoordig te
stellen, het vers is voldoende ondoorwerkt en nog spontaan genoeg om het levend
te houden:
Foeilelijke bloem
waar de bruid van schrikt,
stilstaat op 't pad
naar zoiets wits, een kerk.
het is niet waar
dat met Isolde, peinst ze,
maar antwoordt niet,
gaat verder in haar doodshemd
met de vergeetmijniet.

Ook de verzen uit het weinig sterke debuut Wisselend weer van Aad Nuis kunnen
in deze stroming te water gelaten worden.
Buiten deze grotere en kleinere, luidruchtige en minder om publiek smekende
richtingen hadden de twee m.i. belangrijkste debuten plaats: De eeuwige dag van
Jacques Hamelink en Poolsneeuw van H.C. ten Berge. Het belang aan deze debuten
toegekend, kan blijken uit de afzonderlijke behandeling die het werk van beide
dichters krijgt in de afdeling ‘Profielen’. Volstaan wil ik met erop te wijzen, dat na
publikatie (in 1966) van Ten Berges bundel Swartkrans de verzen ‘In het jaar van
de pest’ en ‘Groenlands fossiel’ uit het debuut de meest typerende blijken: het eerste
om de aandacht voor de Middeleeuwen en juist voor de ongebonden elementen in
een gebonden samenleving, de vitale elementen in een dood gedecreteerde
maatschappij, beide verzen om de wijze waarop van elders betrokken materiaal
gehanteerd wordt: het gaat in een eigen ‘context’-en dat woord ruim
genomen-functioneren, waardoor die ‘context’ op zijn beurt door het geleende en
tot eigendom gemaakte materiaal getekend wordt. Het tweede vers kan ook relevant
genoemd worden voor de
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antarctische kant van Ten Berges poëzie, juist in de verzen die het gedicht zelf als
onderwerp hebben. Verwant aan Ten Berges poëzie is de meer grillige en soms
grollige van het debuut Tant pis pour le clown van Riekus Waskowsky. Hamelinks
debuut werd enerzijds gemakkelijk aan de poëzie van Dylan Thomas gekoppeld
(waarbij men tweederde van de bundel veronachtzaamde), anderzijds werd Hamelink
als dichter te snel gekwalificeerd als het profetische type, bij ons onder meer
vertegenwoordigd door Roland Holst en Lucebert. Over het hoofd werd gezien, dat
in Hamelinks poëzie cultuurkritiek helemaal niet voorkomt. Ook werd aan de duidelijke
thematische overeenkomsten van sommige gedichten met de verhalen uit Hamelinks
eerder verschenen prozabundel Het plantaardig bewind te zeer voorbijgezien.
Laten Hamelink en Ten Berge zich moeilijk klasseren-al zijn er contactpunten tussen
Ten Berges poëzie en die van Kouwenaar-hetzelfde geldt voor het debuut van F.
ten Harmsen van der Beek en, in mindere mate (er zijn verbindingen met het werk
van M. Vasalis) voor het debuut van Judith Herzberg, Zeepost. Rond Geachte
Muizenpoot en achtien andere gedichten ontstond de luidruchtige sensatie van de
ontdekking en daarop volgende hemelhoge lofprijzingen, die beide in Nederland
alleen aan dichteressen te beurt vallen (in het verre verleden overkwam het Mies
Bouhuys met haar Ariadne op Naxos, in het meer nabije Mischa de Vreede met Met
huid en hand, terwijl het record op naam zou komen van Neeltje Maria Min, bij wier
debuut de sensatie echter groter was dan de lof). Poëzie van vrouwen schijnt een
werking op verschillende niveaus te hebben,-er zijn daarbij in elk geval extra-tekstuele
factoren in het spel. Al zijn er in het werk van F. ten Harmsen van der Beek
ontegenzeggelijk invloeden aan te wijzen-Lucebert, Vroman, terwijl er, dunkt mij,
ook een duidelijke verwantschap is met het werk van Ensor-de poëzie kan toch niet
anders dan als uiterst origineel omschreven worden, al is de originaliteit in de details
vaak te nadrukke-
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lijk om de oorspronkelijkheid van het geheel te redden. Op de twee eerste gedichten
van de bundel na zijn alle verzen geschreven in een soort disticha. Het verhalend
karakter en de lange regels van de gedichten doen een woordelijke eenvoud
vermoeden: het woord dienstbaar opgenomen in het zinsritme. Het opvallende nu
van deze verzen uit Geachte Miuzenpoot is, dat het geheel een som is van een
aantal zo opvallend aangeklede kleinigheden, die weer in allerlei kleinigheden ten
opzichte van elkaar functioneren-in alliteraties, assonanties, binnenrijmen, woordof woorddeelspelinkjes-dat het geheel het aflegt tegen de alle aandacht eisende
details.
De overheersing van het geheel door het deel lean ook aangewezen worden in
de soms eigenzinnige zinsbouw. Voegt men hier de raadselachtigheid van veel
details aan toe, dan wordt fascinatie door het geheel soms onmogelijk: er komt voor
de lezer niet een totale wereld over, maar eerder een verzameling curiosa en bibelots,
die alle in de hand genomen mogen worden,-daar niet van. Enkele regels van het
eerste deel van het eerste vers als voorbeeld:
Wat in de grond gelijk gemaakt allenig lengt er
niet en gaat uit dwalen, mierend overdag en 's nachts
zijn tijd verkrekelend om neer te storten stommer,
tweezaam sprakelozer en eenzelviger ontbonden als
enkel ademnood zijn uitgesproken heiligheid beklom.

Bij enkele gedichten-‘Aan mijn neerslachtige poes, ter vertroosting bij het overlijden
van haar gebroed’ en ‘Interpretatie van een uitzicht’-doen zich de hier omschreven
moeilijkheden niet voor. Het laatstgenoemde gedicht, dat op geraffineerde wijze op
tegenstellingen van allerlei aard gebouwd is, dunkt mij, het meest geslaagde van
de bundel. Wanneer ik deze enkele verzen uitzonder, blijf ik deze wereld van verdriet,
schuldgevoel, vergeefse erotiek en bederf als nogal kunstmatig ervaren, als boekig
en literair ook.
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Uit de in het begin van dit stuk vermelde Gids-enquête werd een uitspraak van Ad
den Besten geciteerd. Wat hij onderkende en als ideaal zag wordt uitgevoerd door
het tijdschrift Kentering, sinds dat blad met ingang van de zesde jaargang in een
meer officiële vorm verschijnt. (Het eerste nummer van de nieuwe reeks kwam uit
in november 1964.) Belangrijkste woordvoerder van de groep is Peter Berger, die
in 1963 als dichter debuteerde met Deze voorlopige naam. Wat hij als essayistiek
beoefent-het grote stuk ‘Microscopische mythologie’ uit het eerste nummer
bijvoorbeeld-laat zich moeilijk omschrijven. Zijn kracht lijkt tot op heden de bestrijding
zonder dat het precieze doel van de bestrijding duidelijk is geworden. Sinds Dirk
Costers Nieuwe geluiden blijkt de behoefte te bestaan de poëzie van jonge dichters
in één groot verband-dat noodgedwongen een rekverband is-bijeen te brengen. Ad
den Besten deed tot twee maal toe een poging, in Stroomgebied en Dichters van
morgen. Berger deed het in Paradox, in geest verwant aan Kentering, waarin hij
erin slaagde alle dichters in het ene valletje van de ‘romantische impasse’ te krijgen,
daarmee de dwaasheid van elke onberaden systematisering in de kunst tonend.
Wat het blad Kentering zelf aan poëzie heeft voortgebracht, is te schraal om in een
inktlijn gevangen te kunnen worden. Als ‘poëzie van de essentiële relaties’ poëzie
moet opleveren van de kwaliteit van het nog bijna bekroonde Dorpsbewoner van
Henk Kooyman of geëngageerde poëzie als het vers ‘Maanreis’ van Wim Hazeu
(gepubliceerd in Kentering, VI, 3), dan kan men moeilijk anders besluiten dan dat
de ethiek het wint van de esthetiek. Hier volgt ‘Maanreis’:
vleugels geluid dragen mij
onzichtbaar snel naar de maan
klokslags gaat een etmaal om
op het eerste gezicht
kijken de astronauten
mij met te grote ogen aan
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ik sein dit niet door
naar de aarde
waar de dokter wacht
op onbekende tekenen.

(Het is trouwens kenmerkend voor poëziebeoordelaars en systematici als Berger,
dat voor hen een gedicht goed is als er in het dichterlijk levensbeschouwelijk vlak
iets mee aan te tonen is; dat doet hem in zijn inleiding bij Paradox serieus ingaan
op bundels als De anti-poëet van Wim Zaal en Vorstenschool van Han Foppe.)
Na deze poging tot het aangeven van enkele richtingen die zich in de periode
1961-1966 manifesteerden of duidelijker dan tevoren manifesteerden, moet als een
soort afsluiting gesteld worden, dat er op het ogenblik dat dit geschreven wordt,
weinig zicht is op de nieuwe stromingen, hetgeen, gezien de generatie waartoe de
vertegenwoordigers van de hier besproken richtingen behoren, een weinig
bemoedigend verschijnsel geacht moet worden. Het ziet ernaar uit-en dat kan dan
wellicht als uitgangspunt bij een tweede Literair Lustrum genomen worden-dat
voorlopig de pret in de pot blijft. Het amusement en het daarmee gepaard gaande
toontje worden veelvuldiger, het alledaagse dreigt zo vereerd te worden, dat het
alle dagen zondag begint te worden.
In lof en lezersaantal stond onder de oudere dichters Ed. Hoornik hoog genoteerd
met zijn lange gedicht De vis, door vele critici tot top in de naoorlogse poëzie
uitgeroepen, welke poëzie dan wel erg topless geweest moet zijn. Geprezen werd
de bundel op gronden, die, lijkt mij, meer met de inhoud en de blijkbaar gemakkelijk
aansprekende symboliek dan met de vorm te maken had; de gebrekkigheid en
inconsequenties in de laatste zijn er juist de oorzaak van, dat helder zicht op de
werkelijke problematiek verhinderd werd. Het gedicht werd ten dele een
schijnvertoning. En hetzelfde moet gezegd wor-
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den van De overweg, waarin door een willekeurig gebruik van middelen het mysterie
tot schijngeheimzinnigheid werd.
De overweg was opgedragen aan de nagedachtenis van Gerrit Achterberg, die,
kort na het verschijnen van zijn bundel Vergeetboek, door velen gerekend tot de
hoogtepunten van zijn werk, overleed. Achterbergs eigenheid als dichter wordt
elders in dit boek nader beschouwd. Met de erkenning dat Achterbergs werk behoort
tot de toppen van de Nederlandse poëzie van de twintigste eeuw, erkent men ook
zijn onvergelijkbaarheid met welke dichterfiguur in binnen- en buitenland ook, welke
onvergelijkbaarheid hij gemeen heeft met de andere groten: Gorter, Leopold,
Boutens, Dèr Mouw, Vestdijk (ten overvloede: de dichter), Nijhoff, Vroman, Bloem
vanaf Media Vita, Lucebert. Aanwijzen van ontegenzeggelijk aanwezige invloeden
en parallellen in hun werk kan zin hebben, al is daarmee hun historische situering
niet gegeven: hun werk onttrekt zich aan plaatsbepaling. Het zou wel eens het
eigene van de Noordnederlandse literatuur kunnen zijn, een heel middelmatig
karakter te hebben, met toppen, met name in de poëzie, die eerder
natuurverschijnselen zijn dan produkten van een geleidelijke evolutie (volgens het
principe dat veel middelmatig talent nodig is om het ene grote op te leveren).
Panorama's zijn geen moderne luchtfoto's waarop elk onderdeel even scherp
dient te zijn. Drie belangrijke overledenen mogen echter niet onvermeld blijven: Jan
van Nijlen, Richard Minne, Gaston Burssens. Zij stierven alle drie in 1965. In de
poëzie van alle drie spreekt de ontnuchterende tegenstem: het zachtst in de poëzie
van Van Nijlen en het gebeurt bij hem niet zonder de licht-melancholische toon die
zijn latere poëzie zo treffend maakt; bij Minne geschiedt de constatering van het
tekort met hard spottende humor; bij Burssens klinkt de stem grimmig en
controversieel: hij bleef tot in de vorm van zijn verzen toe altijd de rebel uit zijn jeugd,
zette geheel alleen een modernistische traditie voort totdat hij in de jaren vijftig als
de oudste jongste werd ingehaald. Van moedwilligheid is
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Burssens poëzie-die van de bundel Elegie uitgezonderd-nooit vrij geweest; hij werd
er een eerder curieus dan groot dichter door.
Zonder het werk van anderen hoogmoedig terzijde te willen stellen: naast nieuw
werk van Claus en Pernath kwam als verrassendste poëzie uit Vlaanderen de derde
bundel van de schaars publicerende Jos de Haes, Azuren Holte. De verzen uit deze
bundel zou men als aards kunnen omschrijven en die aardsheid wordt binnen het
vers materieel tastbaar gemaakt. Het is een aardsheid die wars is van elke
verhevenheid, ze is plantaardig, grondig, de mens is een verschijnsel aan de rand
van het leem, tussen fossiel en leem in. De taal is een al even tellurisch gebeuren,
strot-taal eerder dan tongtaal. In de randsituatie, die juist bewustwording en spreken
mogelijk maakt, ligt het unieke van de mens. Die situatie van bijna in alles plantaardig
en dierlijk zijn, wordt in de verzen op geheel eigen wijze, met een volkomen
oorspronkelijk en vaak uitzonderlijk plastisch taalgebruik verbeeld. In eigenheid van
taal is de poëzie van De Haes vergelijkbaar met die van Vroman. Het sterkste deel
van de bundel is de reeks verzen onder de gezamenlijke titel ‘Delphi’; daarin wordt
op knappe wijze het menswordings- en spraakwordingsproces opgeroepen. Niet
minder ongewoon van zeggingskracht zijn de de twee kleine cyclussen erotische
gedichten ‘La noue’ en ‘Le vieux moulin’.
Is het mogelijk, in de poëzie enkele richtingen te onderscheiden, bij het proza staat
men in deze voor een onmogelijkheid: er worden evenveel soorten proza geschreven
als er schrijvers zijn. In het algemeen kan vastgesteld worden dat van een
verrassende nieuwe ontwikkeling binnen het verhalend proza geen sprake is, of
men zou moeten wijzen op het verschijnsel dat de belangrijkste gerenommeerde
schrijvers zich wendden naar een ander genre, daarmee het verhalend proza
verlatend: Hermans ging over tot bundeling van zijn Mandarijnen op zwavelzuur,
welke essays-evenals trouwens vele uit Het sa-
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distische universum-men moeilijk polemisch kan noemen, daar ze door hun vorm
de mogelijkheid van zakelijke repliek tevoren uitsluiten; het zijn geen uitnodigingen
tot antwoord, eventueel slechts tot ergernis. Harry Mulisch liet het in deze periode,
behalve bij aankondigingen van nieuw romanwerk, bij zijn essayistische Voer voor
psychologen en zijn moeilijk plaatsbare De zaak 40/61, welk boek ten dele de
opvatting dat de romanschrijver Mulisch zwijgt, ongedaan maakt: men ziet hem in
dit boek als het ware aan het werk komen. Binnen het boek groeit de auteur van
verslaggever van een historisch gebeuren tot schepper van een exemplarische
figuur, die met de historische Eichmann nog slechts de naam gemeen heeft. Mulisch'
verbeelding, die, zoals zijn vroegere werk bewijst, sterk exemplarisch en daardoor
moralistisch gericht is, gaf van de historische figuur een zodanige vergroting, dat
bij waarschuwend voorbeeld voor een noodlottige ontwikkeling werd. Verleidde zijn
bijna aprioristisch exemplarisme Mulisch in vroeger werk, ook in Voer voor
psychologen, tot een overtild woordgebruik, dat een historische gebeurtenis terstond
in een bovenhistorisch perspectief moest plaatsen, in De zaak 40/61 is zijn
woordgebruik veel soberder, de visie groeit natuurlijk uit de historische
gebeurtenissen, hetgeen de kracht van overtuiging van het boek voor een belangrijk
deel bepaalt. Van het Reve, die zijn enige Engelse werk The acrobat and other
stories in deze periode in het Nederlands liet vertalen onder de titel Vier
wintervertellingen, leverde zijn laatste verhalend werk met de merendeels uit ouder
werk samengestelde bundel Tien vrolijke verhalen, waarvan slechts het verhaal
‘Haringgraten’ het niveau van zijn vroegere proza haalde. Het succes dat de
vrolijkheid hem niet bracht, kwam van de bundel reisbrieven Op weg naar het einde,
waarmee zijn proza een ontwikkeling doormaakte van klassiek naar barok, van
verhulling naar directe bekentenis. De enige gerenommeerde auteur die in deze
periode het verhalend proza niet verloochende en enkele duidelijke hoogtepunten
in zijn romanwerk bereikte, was Vestdijk.
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De vermelding van het succes van Van het Reves Op weg naar het einde leidt tot
het constateren van een verschijnsel dat het uiterlijk gezicht van de literatuur uit
deze periode in belangrijke trekken bepaald heeft: de ongewone en ook moeilijk te
verklaren verkoopsuccessen van sommige prozawerken. Jan Wolkers debuteerde
in het najaar van 1961 met de verhalenbundel Serpentina's petticoat; de oplage
bedroeg 800 exemplaren, besprekingen verschenen nauwelijks, de oplage was na
een half jaar nog niet uitverkocht. In het najaar van 1962 verscheen-als paperback-de
roman Kort Amerikaans, die maandenlang in verkoopsucces elk ander prozawerk
achter zich liet. Volgende boeken deden in commercieel succes nauwelijks voor de
eerste roman onder; de versmade verhalenbundel werd, herdrukt, eveneens omhoog
gestuwd in de vaart van Wolkers. Minder maar niet minder opvallend was het succes
van Van het Reve, wiens in de stroom van het succes herdrukte meesterwerk
Werther Nieland echter een heel moeilijk verkoopsobject bleef. Alle records werden
gebroken toen Jan Cremer op zijn Harley Davidson de literatuur kwam
binnenscheuren. Naar de oorzaken van deze successen kan slechts gegist worden
zolang de literaire sociologie een dergelijk boeiend terrein onontgonnen laat. Dat
de kritiek geen enkele rol van betekenis speelt, lijkt mij evident,-Jacques Hamelinks
Het plaantaardig bewind, waarop de kritiek bijna verontrustend unaniem gunstig
was, werd, vergeleken bij het werk van genoemde koplopers, commercieel een zeer
matig succes. Van de andere kant was de kritiek op Kort Amerikaans over het
algemeen allerminst gunstig te noemen,-merkwaardigerwijs werd het merendeel
van de critici pas enthousiast bij Een roos van vlees, dat, stelt men het naast Kort
Amerikaans, zeker op sommige punten een lichte achteruitgang betekent. Even
leek het erop, dat het debuut van de zeer jonge Ewald Vanvugt Een bijzonder
vreemde dief een gelijk succes ging worden; de uitgeefster liet vrij snel na het eerste
boek een tweede verschijnen, Rodeo of Zuster Bertram. De vuurpijl ging niet op.
Wellicht was de aanvankelijke deining rond het
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eerste boek te zwak. Het debuut was overigens kenmerkend voor een bepaalde
soort literatuur van jongeren: de roman of het verhaal, geschreven naar analogie
van succesvol werk van anderen, hetgeen in het geval van Vanvugt leidde tot de
toepassing van modieuze vormen zonder inzicht in de normen ervan. Op zich
vermakelijke vergissingen-letterlijke herhaling van een hele passage in een boek
met de pretentie hic et nunc geschreven te zijn-waren het gevolg. De zoemende
beloften werden in Vanvugts derde boek Darwin en gezellen niet waar gemaakt.
Tussen de verschijningsdata van de twee boeken die samen het volledig werk
van Nescio vormen, ligt ruim veertig jaar, hoewel veel materiaal uit Boven het dal,
dat in 1961, kort voor de dood van de auteur, verscheen, al oud was. Dat Nescio
zo lang de schrijver van één boekje heeft willen blijven, is wel eens als volgt
verklaard: hij was bang door nieuwe publikaties die naam te verliezen waarop enkele
magistrale verhalen stonden. De tweede bundel deed in kwaliteit en eigenheid echter
niet voor de eerste onder; één verhaal, het uit 1942 daterende ‘Insula Dei’, dat zich
in personages en thematiek volkomen onderscheidt van het andere werk, kon dan
ook op gelijke hoogte naast ‘De Uitvreter’ of ‘Dichtertje’ geplaatst worden, verhalen
die tot de weinige klassieken van het Nederlands proza zijn gaan behoren. Nescio's
werk geeft een heel eigen variant van het traditionele realisme: aan kleinigheden
herkent men de stijlmiddelen van het tachtiger-proza. Wezenlijk verschillend zijn
het milieu en het punt van waaruit geschreven wordt. Geheel eigen zijn ook de
beschrijvende gedeelten, met name die waarin de natuur getekend wordt. De
beschrijvingskunst van het realisme reikt niet verder dan het te beschrijven decor,
en de begrensdheid daarvan leidt tot beperktheid van de erin geplaatste figuren. In
Nescio's beschrijvingskunst is de aandacht voor het detail even groot als bij sommige
realisten. Het verschil is-en dat verschil wordt versterkt door de ik-vorm waarin het
proza geschreven is- dat de kleinigheden geladen worden met de visie van de ‘ik’:

Literair lustrum. Een overzicht van vijf jaar Nederlandse literatuur 1961-1966

50
ze groeien uit tot beelden van de oneindige verlangens der figuren-in een detail is
een wereldbeeld gevangen-van de onvervulbaarheid van die verlangens ook en
van de melancholie die van de laatste het gevolg is. Dat romantisch-realisme
verwezenlijkt te hebben met net minimaalste materiaal, zal de blijvende grootheid
van Nescio uitmaken.
Nescio's angst voor verlies van zijn gevestigde naam, kan moeilijk anders dan
een wijze genoemd worden: een auteur wordt niet op zijn hoogtepunten maar op
zijn gehele oeuvre beoordeeld. En dieptepunten van latere tijd ontnemen aan de
hoogtepunten hun glorie, zetten ze althans in een ander perspectief. F. Bordewijk
heeft met zijn laatste publikaties een dergelijke perspectiefverschuiving veroorzaakt.
De bij gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag verschenen verhalenbundel Lente
was een ronduit gezegd droevige aangelegenheid. Kort voor zijn dood verscheen
zijn laatste roman De Golbertons, die het niet haalde bij zijn algemeen geprezen
Tijding van ver. Elk hoofdstuk van De Golbertons doet zich aanvankelijk voor als
een ijsberg, vaak van vernuftige vorm en steeds enorme onderwaterse mogelijkheden
suggererend, maar tenslotte blijkt er onder de oppervlakte niets te zitten.
Er wordt in elk hoofdstuk een heleboel opgeroepen, vaak door uitzonderlijke
gebeurtenissen, en tot het laatste hoofdstuk heeft men de hoop dat al die ongewone
gebeurtenissen draden zullen blijken, samenkomend in een knoop in het laatste
hoofdstuk, maar er gebeurt niets daarvan. Alle vertoon bleek schijnvertoon. Van
hoofd- en bijfiguren kan hetzelfde gezegd worden: ze zijn zeker merkwaardig, soms
fascinerend, vooral: intrigerend, maar hun eigenaardigheid gaat binnen het geheel
van het boek nauwelijks iets betekenen. En van de wijze van schrijven kan alweer
hetzelfde gezegd worden: er staat veel, maar wat er staat zegt-achteraf-niets of
heel weinig. Men herkent heel veel elementen uit vroeger werk; daar vervulden ze-in
al hun kunstmatigheid-vaak een natuurlijke rol binnen het geheel van roman of
verhaal.
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Hier valt alleen hun kunstmatigheid op bij gebrek aan een wezenlijke rol.
Van de oudere anteurs leverde Marnix Gijsen met zijn verhalenbundel De diaspora
zijn beste werk, al tonen enkele verhalen in deze bundel ook al de herhalingen in
toon, taal en thematiek waaruit Gijsens werk is gaan bestaan. Wellicht is Gijsen
meer een chroniqueur dan een romanschrijver: veel van zijn verhalen en romans
bestaan uit notities bij een gebeuren, in plaats dat ze het gebeuren zelf verbeelden.
Kan men in Gijsens werk echte mislukkingen niet aanwijzen (dat blijft gereserveerd
voor de volgende periode), in het verhalend werk van Walschap is dat wel het geval.
Ook Walschap is een auteur, wiens vroegere werk steeds door nieuw, veel minder
geslaagd werk uit de ouderdom, in een ander perspectief komt te staan. Zijn beste
werk ligt in de periode vóór de oorlog; in zijn naoorlogse werk haalde hij slechts
twee hoogtepunten: Zuster Virgilia en De Française. Nieuw Deps, dat een vervolg
moest zijn op Houtekiet werd een jammerlijke mislukking: de theoreticus, die al
overdruk aan het woord kwam in De verloren zoon heeft het blijkbaar gewonnen
van de romanschrijver. Walschap is, om veel van zijn vroeger werk, een groot
romanschrijver, een essayist van enig formaat is hij nooit gebleken. Waar essayist
en romanschrijver samen trachten te werken, ontstaat wanorde.
Al valt het beste werk van Boon vóór deze periode, de mislukking van het vervolg
is hem met zijn De zoon van Jan de Lichte bespaard gebleven, ook al is de roman
van geringere kracht dan De bende van Jan de Lichte. Boon bundelde in deze
periode journalistiek werk in het boek Dag aan dag, dat een geheel andere
prozaschrijver toonde: een meer verfljndere, een wat traditionele ook. Het geweld
ontbrak. Was dat verfijndere proza in de dagbladstukjes nog genietbaar, de roman
Het nieuwe onkruid bewees, dat een geheel boek zich in deze stijl niet laat schrijven.
Bij het magisch-realisme als door Johan Daisne beoefend krijgt men in een roman
of verhaal een grote reeks gebeurte-
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nissen waarvan de opeenvolging alleen in schijn toevallig is, zoals achteraf blijkt;
de voorvallen krijgen achteraf-of blijken achteraf te krijgen-een zinvolle plaats in
een totaalgebeuren, dat zich, onzichtbaar voor de hoofdfiguur, binnen de
ogenschijnlijk onbelangrijke gebeurtenissen bezig is te voltrekken. Door magische
krachten wordt de werkelijkheid gevormd. Een dergelijk opzet kan zeer verlokkelijk
zijn, al is er een gevaar, dat zich in Daisnes prozawerk en vooral in Hoe schoon
was mijn school en Kantwerk aan de kim gerealiseerd heeft: dat de zin die aan
kleine gebeurtenissen achteraf gegeven kan worden, de vrijheid meebrengt tot het
beschrijven van alsmaar kleine, onbelangrijke gebeurtenissen, die door de achteraf
aan te brengen zin, niet van hun onbelangrijkheid en zelfs onbenulligheid zijn te
redden. De leer maakt niet alle leven interessant. Was Daisnes niet te ontkennen
sentimentaliteit in vroeger werk aan banden gebleven, in zijn latere werk krijgt ze
vrij spel door toedoen van de toverformule, die blijkbaar voor alles plaats kan maken:
In navolging van of door verwantschap met Daisne is ook Hubert Lampo gelovige
van het magisch-realisme geworden, met niet succesloos resultaat in De komst van
Joachim Stiller, waarin de auteur erin slaagde iets van een zin boven leven en
gebeurtenissen zichtbaar te maken; in de roman Hermione betrapt en in de
verhalenbundel Dochters van Lemurië is de toverformule een goocheltruc geworden
en is de kunst tot kitsch ontaard, de altijd gezochte en aanwezig vermoede Enige
Vrouw een plaatselijke schoonheid die uit een hoge hoed komt. De leer van Jung
wordt gebruikt om puberdromen te rechtvaardigen. De wending hierboven bij enkele
vooraanstaande romanciers gesignaleerd: van roman naar anderssoortig verhalend
proza, essay of bekentenisliteratuur, laat zich ook in het werk van Alfred Kossmann
aanwijzen. Na zijn roman De misdaad ging hij over op het reisverhaal, waarvan hij
met name in de tweede bundel, De smaak van groene kaas, een zeer eigen genre
maakte: de verbinding van reis en levensreis. Er wordt in de zeven reisreflecties uit
de bundel op dubbele wijze gereisd: in
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het heden, heen, in het verleden, terug. En beelden uit het heden roepen de
herinnering op aan het verleden, dat dan op het thema door het beeld gewekt, wordt
uitgediept. Het reizen is een lust in beide gevallen, al is de lust bij het reizen naar
het verleden er een die samengaat met kwelling. Behalve in het titelverhaal is de
compositie van de stukken-de opeenvolging van heden en verleden, natuurlijke
opeenvolging door de thematische gebondenheid-vaak zeer kunstig. Essayistische
en verhalende elementen storen elkaar niet, integendeel, gaan vaak harmonisch
samen in een zeer eigen genre proza, dat door de benaming ‘reisverhaal’ slechts
voor een deel gedekt wordt.
Kan men van de verhalenbundel Gerucht en geweld van Beb Vuyk zeggen, dat
die een nieuw bewijs was van haar bijzonder talent (een verhaal van haar werd
terecht opgenomen in de als representatief voor het naoorlogse verhaal bedoelde
bloemlezing Kort geding) hetzelfde kan gezegd worden-zij het in ironische zin-van
de romans De boze vrienden en Een idealist van Adriaan van der Veen, in zoverre
als zij het tekort bevestigen dat ook zichtbaar werd in zijn in 1960 verschenen roman
Doen alsof (die overigens in vertaling in Engeland werd uitgeroepen tot de beste
buitenlandse roman van het jaar 1964): een gebrek aan vormkracht, gevolg van
een gebrek aan afstand tot de stof, die verhinderen dat de romanwereld de gestalte
van de bedoelde ‘comédie humaine’ gaat krijgen en de figuren romanpersonages
worden, werkelijk thuishorend in en onvervangbaar verbonden met de romanwereld.
Ironie en medeleven kruisen elkaar op te veel punten om de figuren van
tweeslachtigheid te vrijwaren. Daardoor passen ze de ene keer wel, de andere keer
niet in het altijd consequent opgeroepen decor.
In de dierenverhalen van A. Koolhaas zijn geleidelijk aan de mensen van
onpersoonlijke wezens individuen geworden; van machtige randfiguren werden zij
gelijkwaardige hoofdfiguren naast de dieren, waarmee zij in noodlot verbonden
bleken. Dat Koolhaas een roman publiceerde, waarin de die-
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ren het veld geruimd hadden, was, gezien die ontwikkeling in de dierenverhalen,
niet zo verrassend. Een pak slaag bleek echter, op enkele grote passages na, niet
zo geslaagd, hetgeen onder meer hierdoor veroorzaakt werd, dat de aandacht voor
details van figuren en detailgebeurtenissen te sterk was binnen het geheel van het
romanverhaal; verbrokkeling was het gevolg. Bundelde Koolhaas in Een geur van
heiligheid enkele van zijn beste dierenverhalen, hoogtepunt uit zijn werk in deze
periode werd het uitgebreide verhaal De hond in het lege huis, ondanks de titel
evenmin een dierenverhaal, al is een fictieve simultane situatie van mens en dier
de top van dit verhaal, waarin met zeer eigen stilistische middelen een
indrukwekkende tragiek bij een in wezen eenvoudig gegeven werd bereikt.
Stelt men het werk van de twee Vlamingen Hugo Claus en Hugo Raes naast dat
van hun Noordnederlandse generatiegenoten Simon Vinkenoog en Remco Campert,
dan lijkt de per traditie aangehangen wat grove theorie, dat het Vlaamse proza het
Noordnederlandse in kwaliteit overtreft, in de praktijk van dit geval juist te zijn. Kan
men wellicht tegen De verwondering als bezwaar aanvoeren, dat de bouw soms te
doorwrocht is om de roman voor dode plekken te vrijwaren, voor Omtrent Deedee
geldt dat zeker niet. Hugo Raes werkte met zijn De vadsige koningen en Hemel en
Dier aan een zeer persoonlijk oeuvre. Met opzet wordt deze omschrijving gebruikt,
omdat men bij Raes voor het geval staat dat elk volgend boek veel aan het
voorafgaande verheldert, zoals opnieuw (in 1966) bewezen werd door Een faun
met kille horentjes. Steeds ziet men de auteur op zoek naar een ander centrum van
waaruit een reeks op het eerste gezicht nauwelijks samenhangende gebeurtenissen
tot een geheel kunnen worden gemaakt, een geheel dat bovendien een
bovenpersoonlijke geldigheid moet bezitten. Spreekt men over romanvernieuwing,
dan komt men eerder bij romanciers als Claus en Raes terecht dan bij werk dat
nadrukkelijk als nieuw wordt geafficheerd. Stelt men nu naast het werk van deze
Vlamingen
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romans als Het leven is vurrukkulluk en Liefdes Schijnbewegingen van Campert,
romans die toch pretenderen meer te zijn dan amusementslectuur, dan wordt zwijgen
nog het beste commentaar. Dat deze romans zeer gunstige kritieken hebben gehad,
waarin met name op Camperts zeer speciale humor en zijn lenige, lichte taal werd
gewezen, dien ik eerlijkheidshalve te vermelden, temeer daar het niet onmogelijk
is dat ik voor deze humor geheel ongevoelig ben. Een roman als Vinkenoogs
Hoogseizoen houdt het naast het genoemde werk wel beter, maar toch ook niet al
te lang uit, want er wordt te weinig gedaan met de eigen vorm van dit verhaal, dat
bovendien tezeer aan plaats en omstandigheden is gebonden om niet soms het
karakter van een streekroman te krijgen. Een gelijke omslag als er in Vinkenoogs
poëzie aan te wijzen is, vertoonde zijn proza bij publikatie van het omvangrijke boek
Liefde. Tien weken, van 26 februari tot 4 mei 1964, schreef Vinkenoog dagelijks op
wat hij dacht, meende, deed, dichtte, profeteerde, zich herinnerde gedaan te hebben
en vooral: wat hij waarnam en in verruimd en verhevigd bewustzijn zág. Het is erg
literair over al of niet geslaagd te spreken bij dit boek, waarin Vinkenoog voorleeft,
voorspreekt (preekt), voordoet (leert), getuigt wat goed, verruimend en verrijkend
is voor allen. Hij schreef een soort levend leerboek-vanuit-de-praktijk, direct gericht
tot de lezer (de leerling), van wiens instelling en aanleg het zal afhangen of hij wel
of niet inwoner zal worden van het magisch centrum Amsterdam. Het boek is geen
‘art’, maar een ‘art of living’, geen verslag maar een soort ‘action writing’. Er spreekt
uit Liefde een gelijke wil tot boodschappen, tot wereldverbetering als uit de laatste
verzen van Eerste gedichten en het eerste nummer van Blurb. In het woord vooraf
klinkt het al: ‘Ik verkondig een harde boodschap, op leven en dood: Liefde.’
Vinkenoogs boek is niet denkbaar zonder een, ook bij andere kunstenaars (de
schilder Constant bijvoorbeeld in zijn ‘New Babylon’, verschenen in het tweede
nummer van Randstad), aanwijsbaar zeer optimistisch toekomstgeloof. Bij Vinkenoog
heeft dat geloof een
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religieuze dimensie. Wat Vinkenoog God deed vinden, was de ervaring van de
liefde, de kracht van de liefde, eerst ervaren in de liefde tot de vrouw, uitgroeiend
tot een soort pan-liefde, die zijn religieus beleven pantheïstische trekken geeft.
Zonder ongevoelig te zijn voor het idealisme en het hevige verlangen tot
communicatie, kan men toch vaststellen, dat duisterheid en gebrek aan logica
kenmerkend zijn voor veel uitspraken in het boek. Enkele oorzaken daarvan zijn:
nogal wat van het beschrevene is de neerslag van met kunstmiddelen opgewekte
sensaties, kunstmiddelen die als een soort sacramenten met direct waarneembare
genaden gehanteerd worden. De beschrijving van de bewustzijnsverruiming, van
de gebruikte middelen het gevolg, ontgaat de oningewijde, al kan hier gebrek aan
evocatief vermogen bij de auteur mede oorzaak zijn, -bij Huxley leidde de beschrijving
van gelijksoortige sensaties tot boeiende lectuur. Een tweede oorzaak van de
duisterheid is de sektarische geest vanwaaruit geschreven wordt: het benoemen
van en redeneren in vanzelfsprekendheden (voor de spreker) die voor de hoorder
onbekendheden zijn. Wat met veel van Vinkenoogs werk het geval is, geldt ook
voor Liefde: er worden eerder nieuwe mogelijkheden aangeduid dan dat die
mogelijkheden gerealiseerd worden. Vinkenoog voelt als weinigen in Nederland het
nieuwe en de mogelijkheden ervan aan; de definitieve verwerkelijking moet hij
meestal aan anderen overlaten,-hij was een soort gangmaker bij de poëzie van
Vijftig, maar behoort niet tot de definitieve dichters van de groep; met Zolang te
water schiep hij of verwees hij ontegenzeggelijk naar nieuwe mogelijkheden van
het proza, die door anderen dankbaar benut werden. Zijn werk is uit de literatuur
niet weg te denken, maar altijd liggend onder de literatuur die erna gekomen is.
Wat op pagina 15 over de dichter Elburg gezegd is, is ook van toepassing op het
werk van Bert Schierbeek: wat verraste in diens vroegste proza, wordt voortdurend
voortgezet in volgend werk, waardoor Ezel mijn bewoner een gelijksoortig werk
werd als de voorgaande, blijkbaar deel uitmakend van
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een groots opgezet geheel, waaraan met bewonderenswaardig
doorzettingsvermogen wordt doorgewerkt, zonder dat de omtrekken van dat geheel
ook maar even zichtbaar worden. Schierbeeks werk wekt de indruk, dat hij zoekt
naar het woord waar alles over allen in staat. Verwondering kan het dan wekken,
dat de kwaal van zoveel woorden nodig is voor het geneesmiddel.
Werd boven gesteld, dat er in het proza geen stromingen zijn aan te wijzen, dan
moet voor één stroompje toch een uitzondering gemaakt worden: enkele auteurs
hebben pogingen gedaan vanuit bepaalde verworvenheden van de nouveau roman
tot een vernieuwing van het proza te komen, hetgeen evenwel geen verrassende
resultaten heeft opgeleverd. Het boek alfa van Ivo Michiels toonde zulke sterke
familietrekken dat het gerecenseerd is onder de kop ‘Michiels in het labyrinth’.
Begrijpelijk als reactie op de inflatoire tendenzen in het bekentenisproza zijn de
pogingen tot vernieuwing wel en dan neemt men te opvallende familietrekken wel
voor lief, moeilijk echter de kunstmatigheid en gekunsteldheid die bleek uit het met
de Van der Hoogtprijs bekroonde De ridder is gestorven van Cees Nooteboom; men
kan er al even moeilijk vrede mee hebben, als uit de vormverandering een in wezen
traditioneel verhaal resulteert-de zin van de vernieuwing wordt dan wel heel
problematisch-zoals dat het geval was in het debuut van Michael Tophoff De falende
stad. Op eigen wijze heeft Sybren Polet met de romans Breekwater en Verboden
tijd het romanproza trachten te vernieuwen, al gaat hij in de eerste roman in
nonconformisme veel verder dan in de tweede, die zich zonder al te veel moeite tot
een niet eens zo originele psychologische roman laat herleiden. Dat de poging met
Breekwater geslaagd is, kan niet gezegd worden. Polets poging is er een tot
objectivering; hij tracht te beschrijven zonder te analyseren, feiten te geven zonder
ze te verklaren, zijn hoofdfiguur te observeren zonder hem te beredeneren, maar
hij mist de ascese nodig voor de pure observatie. Hij wilde meer, en dat heeft als
gevolg gehad dat zijn roman theoretisch
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van opzet is gebleven. Breekwater is de theorie van de roman die hij had kunnen
zijn. Het verhaal, de inhoud, is erg mager, hetgeen niet verwonderlijk is: Polet had
alle ruimte nodig voor zijn experiment, niet alleen voor de technische zijde ervan,
maar vooral voor de geestelijke kant: zijn verhouding tot de roman, de macht en het
onvermogen van de romanschrijver. Het bezig zijn met de roman zelf is in de huidige
romanliteratuur niet ongewoon: het levert dan op zich een roman op. Bij Polet is dat
niet het geval, doordat ook dat in te algemene theorieën is gesteld.
‘Een boek barstend van pretenties’ werd in een literair overzicht de twaalfhonderd
bladzijden tellende roman Bij nader inzien van J.J. Voskuil genoemd. Het pretentieuze
zit m.i. in de objectiviteit die het boek heeft, doch die bij nader toezien er een in
schijn is. Deze in de Amsterdamse studentenwereld spelende roman lijkt er een
van waarnemingen, waarbij de auteur de zich vrij houdende observator van buiten
af is. Van het begin af evenwel wordt de ene hoofdfiguur zo duidelijk buiten de
objectivering gehouden, zijn daden worden van praktisch de inzet af zo duidelijk
naar de malicieuze kant geinterpreteerd, dat hij door de veelvuldigheid en gelijkheid
van de interpretaties al vrij spoedig een stereotype figuur is, die, door de behandeling
die de auteur hem liet ondergaan, nog nauwelijks verrassingen kan bieden. Een
der hoofdrolspelers wordt zo geregisseerd, dat er ook voor verrassend tegenspel
van de andere hoofdfiguur weinig gelegenheid is. Een tweede, niet minder belangrijk
bezwaar tegen deze roman is, dat de vorm te zeer bewijs van de inhoud is. De
versmade hoofdfiguur is een prater, hetgeen evenwel niet, zoals bij elk literair
kunstwerk het geval is, gesuggereerd wordt, maar bewezen in de uitvoerigheid van
mono- en dialogen, die naar inhoud zowel te arm als te gelijkvormig zijn om buiten
de overdadige bewijsvoering om te kunnen boeien. Een gelijke volledigheid is
nagestreefd in de beschrijvingen, die zelfs gepersifleerd zijn. Het bezwaar richt zich
niet tegen de vele details, maar tegen de geringe tekenkracht die de details vaak
hebben. Slechts in
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enkele passages licht iets op van het fascinerende mozaïek dat deze roman had
kunnen worden. Verwant aan Voskuils roman en lijdend onder een gelijk teveel zijn
de verhalenbundels Onder schoolkinderen en Duivels oorkussen van Henk Romijn
Meijer, wiens vroegere proza onder invloed van Van het Reve werd geschreven.
Even leek het erop, dat met Twee handen van zwart in Eduard Visser een geheel
oorspronkelijk auteur de Nederlandse letteren was binnengekomen; bij de tweede
verhalenbundel, De rode miereneter, bleek de oorspronkelijkheid van het bijzondere
debuut verdwenen: W.F. Hermans sprak in te veel verhalen mee.
Het zou verleidelijk zijn, de soms opvallende stilistische overeenkomsten tussen
Willem Brakman en Vestdijk terug te voeren tot hun beider medische opleiding:
frequent zowel bij Vestdijk als Brakman, die in deze periode debuteerde en ook in
snelle opeenvolging van romans aan Vestdijk herinnert, is het stellen van een aantal
mogelijkheden bij de waarneming van een verschijnsel, hetgeen binnen de roman
een grote onzekerheid kan scheppen. De figuur heeft een wat medisch karakter:
één verschijnsel maakt een aantal diagnoses mogelijk, een keuze, definitieve
aanwijzing van het ziektebeeld, wordt evenwel niet gedaan (in De laatste kans speelt
Anton Wachter als co-assistent dat diagnosespel met virtuositeit). Ook het zowel
bij Vestdijk als Brakman voorkomende fantasie-rijm-twee verschillende
gebeurtenissen of verschijnselen op één punt doen samenkomen-kan als een,
ditmaal tot resultaat leidende, vorm van diagnostiek uitgelegd worden. Wellicht
speelt de geneeskunde mee, toch lijkt Brakmans kunst zonder die van Vestdijk
moeilijk verklaarbaar, zoals trouwens de terugkeer naar de jeugd, uit poging tot
overwinning en bevestiging beide, in het debuut Een winterreis (tot op heden
Brakmans meest geslaagde roman) en De weg naar huis sterk aan gelijke drijfveren
bij onderdelen aan Vestdijks werk doet denken. Wie dan een debutant de zware eis
stelt, dat zijn werk de literatuur een moment van stilstand ontneemt-en
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hoe zwaar ook, de eis is gerechtvaardigd-kan bij Brakman tot een voortzetting, maar
niet tot een evolutie besluiten. En tot dezelfde slotsom kan hij dan komen bij het
overzien van het meer gevarieerde werk van een andere debutant uit deze periode:
Heere Heeresma, wiens beste werk Een dagje naar het strand is.
De naar zijn leeftijd en de aard van zijn werk ongewoonste debutant is Jos Ruting.
In Lydia en de zwaan toont Ruting zich een fantasievol en vaak zeer poëtisch
schrijver en dat beide op zeer klein gebied: zijn boek, dat moeilijk een roman
genoemd kan worden, is een opeenvolging van miniaturen, zijn proza is een typische
miniatuurkunst-, de verrassingen liggen vaak verborgen in kleine zinnetjes, zoals
in het, ergens terloops neergeschrevene: ‘Het regende zo erg dat ieder in God
geloofde.’ De hoofdfiguur, het meisje Lydia, beleeft het fantastische als
werkelijkheid-in haar geest is alles mogelijk -en die rigoreuze realiteitszin heeft tot
gevolg dat zij de werkelijkheid veel minder zonder remmingen en taboes beleeft
dan de volwassenen. Lydia is dus een ideale romanfiguur voor het scheppen van
nieuwe werkelijkheden en het ontmaskeren van de gewende werkelijkheid, produkt
van verdoezeling, huichelarij en traditie. Dat hier Lydia een moraliserende rol speelt,
is duidelijk: zij is voor de auteur een dankbaar natuurlijk instrument-met excuses
voor de paradoxale combinatie-voor het speels weergeven van ideeën. Juist die
moraliserende trek in het boek (dat de auteur in zijn tweede boek Het wondere water
sprookjesachtige verhalen ging schrijven, is niet verwonderlijk) attendeert de lezer
op de al niet meer zo jeugdige leeftijd van de debutant. Lydia is een paradijskind,
in natuurstaat levend temidden van de cultuurmensen, en paradijskinderen schept
men alleen achteraf: als men de cultuurstaat wil ontmaskeren en verbeteren.
Naar de mening van velen was het verrassendste debuut van de laatste jaren de
verhalenbundel Het plantaardig bewind van Jacques Hamelink, niet het minst om
de zeer rijke thematiek die in de zes sterk onderling verschillende verhalen verborgen
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bleek en er overigens pas na een grondige analyse uit te voorschijn kwam.
Het eigene van Hamelinks verhalen is dat ze een persoonlijke variant geven op
de fundamentele onzekerheid die-en de veelvuldige aanwezige ik-vorm is vanuit
die onzekerheid wel verklaard-aan veel naoorlogs proza ten grondslag ligt. Voor de
opzet van de verhalen is het eerste, ‘Een opgehouden onweer’, illustratief: het
verhaal valt uiteen in twee delen: het gebeuren in de jeugd, het verleden, dat evenwel
in het heden -de tijd van handeling van het tweede deel van het verhaal-herinnerd
wordt en door de herinnering opgelost. De herinnering heeft als gevolg een
intensivering vanuit het heden van het gebeuren in het verleden. Wat er in het
verleden precies gebeurd is, wat werkelijkheid is geweest en wat beleving-nu (door
de verbeelding) van de werkelijkheid is, is niet te achterhalen. In hoeverre is de
hoofdfiguur slachtoffer van zijn verbeelding, die zijn herinneringen stimuleert? De
andere verhalen uit de bundel en vooral het indrukwekkende ‘Grafbeeld in ontijd’
blijken uit een zelfde vermenging van werkelijkheid en verbeelding opgebouwd,
waarbij lezer en hoofdfiguur gelijkelijk slachtoffer zijn van de door de onzekerheid
geschapen verwarring.
In het bovenstaande zijn al enkele literaire tijdschriften enigszins uitvoerig behandeld.
Al is, als men alles wat gestencild of gehectografeerd verschijnt, meetelt, de
tijdschriftenmarkt zelfs niet in een maand rond te lopen, op die tocht zal toch niet
veel opzienbarends ontdekt worden,-dat kan bij voorbaat vastgesteld worden. Een
verschil tussen Vlaanderen en Noord-Nederland is, dat er in Zuid-Nederland voor
nieuwe tijdschriften nauwelijks een bestaanskans en mogelijkheid tot ontplooiing is
naast de gevestigde. Dat die gevestigde, Nieuw Vlaams Tijdschrift, De Vlaamse
Gids en Dietsche Warande en Belfort een eerder conserverend dan stimulerend
karakter hebben,-lezing van enkele jaargangen (een wat taaie bezigheid, want
boeiende lectuur vormen de onderling vaak gelij-
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kende afleveringen niet) overtuigt ervan. Een Vlaams literair tijdschrift dat, hoewel
gestencild, korte tijd nogal wat deining verwekte, was Bok, waarvan het eerste
nummer verscheen in juni 1963. De eerste vier nummers stonden onder redactie
van Herman Cluytens en de zich weverbergh noemende J. Weverbergh; vanaf
nummer vijf werd het blad een eenmansaangelegenheid van weverbergh, die
nummer drie trouwens ook al geheel had volgeschreven. Bok had als ondertitel
‘Kritisch tijdschrift’. Het blad publiceerde geen scheppend werk, maar alleen kritieken,
polemieken en analyses. In de ‘Inleiding’ tot het eerste nummer werd ook gesteld,
dat het blad gevestigde waarden zou herzien. En de realisatie van dat voornemen
heeft aan Bok een sterk polemisch karakter gegeven, strijdvaardigheid waarvan
Maurice Roelants en Hubert Lampo de zwaarst gehavende slachtoffers werden.
Dat weverbergh erin slaagde, in het eerste nummer zijn kritische normen scherp te
stellen kan niet gezegd worden. Dat hij tot geslaagd literairkritisch werk kon komen,
wel; het derde nummer, waarin een uitvoerige analyse van Omtrent Deedee van
Hugo Claus verscheen, bewees het.
Een veel bezadigder en ook meer officieel essayistisch karakter had Diagram,
dat, hoewel een meerhoofdige redactie bezittend, toch vooral geleid werd door de
criticus en (aanvankelijk fel omstreden) romancier Paul de Wispelaere. Diagram,
waarvan het eerste nummer verscheen in januari 1963 en waaraan kwaliteit niet
ontzegd kan worden, fuseerde na de negende aflevering van Bok met weverberghs
blad. Komma ontstond, met een redactie van Vlamingen en één Noord-Nederlander,
Pierre H. Dubois. In een leesteken opgelost, verloren Bok en Diagram hun karakter.
Komma werd een tijdschrift van dusdanige kwaliteit, dat een kortstondige opleving
van het literaire tijdschrift in Vlaanderen gauw geschiedenis werd.
Wat voor de drie Vlaamse aarts-tijdschriften gesteld is, kan ook over Maatstaf
opgemerkt worden. Het blad toont zich nog altijd op zijn best in speciale afleveringen.
De Gids daar-
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entegen wist zich middels enkele redactiewisselingen te verjongen en zijn officiële
kleurloze karakter te verliezen. Als maandblad, waarin literatuur, wetenschap en
politiek gelijkelijk aan bod komen, wist De Gids een algemeen tijdschrift van betekenis
te worden. Het twaalfde nummer van de achtendertigste jaargang van Roeping
verscheen in een nagenoeg geheel zwart omslag. De aflevering was geheel gewijd
aan het literaire tijdschrift,-in enkele bijdragen werd onder meer iets uit de
ontstaansgeschiedenis van het blad verteld. Het zwart bleek zinnebeeldig. Bij de
volgende aflevering bleek Roeping opgeheven. Raam kwam ervoor in de plaats. In
het eerste nummer verklaarde de redactie onder meer: ‘... Roeping is een naam zó
zwaar besmet met levensbeschouwelijke bepaaldheid, dat het zoetjesaan zelfs voor
een schoorsteenveger te vals ging worden, als daar onze namen onder stonden.’
‘(...)cultureel is literair geworden. Meenden wij destijds dat het culturele de ruimte
zou bieden, die ons onthouden werd als wij Roeping en literair waren, nu hopen we
dat in Raam het literaire ons uitzicht biedt op alles. Alles dus formeel bepaald door
de literaire blik. Het is een criterium voor de waarde van die blik in hoeverre hij “alles”
kan ziens.’
Ook Tirade kende in deze periode verschillende redactiewijzigingen, maar het
blad bleef, merkwaardigerwijs, bij alle verandering zichzelf gelijk, hetgeen betekent:
niet te vooruitstrevend in keuze van poëzie en proza, aandacht ook voor de vroegere
literatuur met name die van realisme en naturalisme en voor politieke zaken. Als
enig literair maandblad besteedt Tirade in haast elk nummer aandacht aan de
beeldende kunst, waarbij een duidelijke voorkeur blijkt voor de neo-figuratieve kunst.
Schilders van abstract werk blijven buiten de rubriek ‘Portefolio’. Dat het blad de
laatste jaren de meeste belangstelling trok door de erin gepubliceerde reisbrieven
van Van het Reve, lijkt moeilijk betwistbaar. Grotendeels met dezelfde medewerkers
opererend, en vanuit dezelfde belangstelling (zij het politiek anders georiënteerd)
is het Hollands maandblad
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dat aanvankelijk Hollands weekblad was.
Opgezet als driemaandelijks verschijnende literaire reuzenpocket verscheen in
de herfst van 1961 Randstad. De redactie werd gevormd door Hugo Claus, Ivo
Michiels, Harry Mulisch en Simon Vinkenoog, welke laatste duidelijk zijn stempel
op het blad heeft gedrukt. Van driemaandelijks werd Randstad al spoedig een vrij
onregelmatig verschijnende paperback van een wat toevallige samenstelling. De
nadruk valt op vertaald werk en wel op wat, op verschillende gebieden, als
avantgardistisch wordt gezien. Voor Nederland had men doorgaans geen andere
keuzemogelijkheid dan die van werk dat ook had kunnen verschijnen in een blad
als Podium of wellicht in nog andere tijdschriften-want veel tijdschriften bestaan op
coöperatieve basis: de namen van dezelfde auteurs komt men in verschillende
tijdschriften tegen. Van leidinggevend tijdschrift in het begin van jaren
vijftig-leidinggevend in zoverre het blad stimulerend en normatief was voor nieuwere
literaire stromingen-is Podium, ook al via enkele redactiewisselingen, tot óók een
tijdschrift geworden, dat eerder verzamelt wat er is dan publiceert wat men niet
verwacht.
Hoewel tekenen van een andere dan de gangbare benadering van een literair
werk al enkele keren in Tirade te signaleren waren geweest-in het nummer van
januari 1961 verschenen een analyse van een vers van Van Wijk Louw door H. van
der Merwe Scholtz en van een gedicht van Hans Andreus door H.U. Jessurun
d'Oliveira-programmatisch werd een nieuwe benaderingswijze gesteld in het
tweemaandelijks tijdschrift Merlyn, dat onder redactie van Kees Fens, H.U. Jessurun
*
d'Oliveira en J.J. Oversteegen in november 1962 begon te verschijnen. In haar ter
inleiding verklaarde de redactie onder meer: ‘Het “eigen gezicht” van Merlyn zal
vooral te zien zijn in de essayistisch-critische afdeling. Ergernis over peil en
gerichtheid van de literatuurbeschouwing in ons land is zelfs de directe aanleiding
tot het ontstaan van Merlyn.’ ‘De redactie van Merlyn zal uitgaan van het principe
dat het behandelde object het einddoel dient te zijn voor de beschou-
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wer, niet het toevallige startpunt van weinig ter zake doende betogen. Wat ons
interesseert, is wat een schrijver zegt, niet wat hij zou kunnen zeggen, of had moeten
zeggen, of eigenlijk bedoeld heeft, maar niet zegt. Deze gerichtheid brengt de eis
van controleerbaarheid der uitspraken met zich mee. Loze beweringen-wat de naam
van het blad ook moge suggereren -zullen zoveel mogelijk vermeden worden.’
Slechts het principe van de tekstuele kritiek hadden redacteuren en medewerkers
gemeen. Vanuit dat principe werkte ieder op eigen wijze en met eigen middelen,
die slechts bij oppervlakkige beschouwing onder de buiten het blad plotseling
opgedoken modeterm ‘close-reading’ te vangen zijn. Geargumenteerde bestrijding
ontstond pas dan, wanneer de analyse leidde tot een niet-algemeen geaccepteerd
of tegen het algemene ingaande waardeoordeel, zoals de bijdrage van H.U. Jessurun
d'Oliveira over De Vis van Ed. Hoornik bewees. J.v.d. Vegt schreef hier scherp tegen
in, in het jongerentijdschrift Contour, een blad waarover nog weinig te zeggen valt
omdat het zich voorlopig niet erg van de andere (bv. Kentering) onderscheidt. Merlyn
deed een poging de literaire kritiek en literaire essayistiek volgens nieuwe inzichten
te verbeteren. Wanneer hier nu geconstateerd wordt dat in de behandelde periode
weinig belangrijk literair-kritisch en essayistisch werk verschenen is, is dat geen
hoogmoedige uiting van teleurgestelden of miskenden. Merlyn had als voornaamste
doelstelling, de literaire kritiek en essayistiek volgens nieuwe inzichten te bedrijven.
Het was immers een opvallend feit dat de reactie op literatuur niet meer adequaat
was aan die literatuur zelf. Dat het blad een onverwacht sterke bijval (en evenredig
daaraan: bestrijding) ontmoette, was misschien een stimulans voor, en in ieder geval
een symptoom van een grotere behoefte aan, explicerende begeleiding van de
levende literatuur. Ook de reeds genoemde interview-bundels kan men als een
bewijs voor een toegenomen aandacht voor literaire verschijnselen beschouwen,
zij het dan dat die aandacht meestal eerder de figuur van de schrijver dan de portee
van zijn werk geldt.
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Naast nieuwe stromingen op kritisch terrein handhaafden natuurlijk meer
vertrouwde-doorgaans levensbeschouwelijke of impressionistische-benaderingen
hun positie. Van H.A. Gomperts verscheen De geheime tuin, een bundeling
kranteartikelen over schrijvers uit het nabije of iets verder gelegen verleden. In het
algemeen (ik kan me in dit geval niet bij dat ‘algemeen’ aansluiten) werd De geheime
tuin minder geacht dan voorgaande essaybundels van dezelfde auteur, die overigens
niet lang na het verschijnen van dit boek benoemd werd tot buitengewoon hoogleraar
in de moderne Nederlandse letterkunde te Leiden.
Een origineel essayist toonde zich D. Hillenius, die in zijn bundel Tegen het
vegetarisme de vaak onthutsend gewone samenstellende delen van gewende
verschijnselen liet zien, daarmee zich aan anti-idealisme wagend, en in Oefeningen
voor een derde oog op vaak speelse wijze verbanden legde tussen verschijnselen
die te zeer als losstaand ervaren worden. Verrassend was het optreden als essayiste
van de romancière Hella Haasse (met de bundel Leestekens), verrassend vooral
omdat zij in haar literatuurbeschouwing vaak de nadruk legt op aspecten die in de
Nederlandse kritiek zelden onder de loupe genomen worden, zoals bijvoorbeeld
haar verhelderende studies over de thematiek van Vestdijk bewijzen.
Dat ook buiten de kring van de algemeen bekende kritiek- die van de ‘nationale
dagbladen’-critici van niveau opereren, bewees bijvoorbeeld de bundel Handdruk
en handgemeen (geheel aan Vestdijk gewijd) van de Friese romanschrijvercriticus
Anne Wadman.
Literaire kritiek grenst aan één zijde aan de wetenschappelijke
literatuurbeschouwing; de grenslijn is echter niet volgens een of ander
onweerspreekbaar criterium vastgelegd. Dat het in dit overzicht niet mogelijk is, ook
de wetenschap te betrekken, maakt dat bepaalde figuren onbillijk behandeld worden.
Ik beperk mij tot het noemen van enkele auteurs, meer om te laten zien dat vlak
naast de meer algemene essayistiek zich een groot terrein bevindt waarop hier
alleen maar een blik
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over de schutting geworpen kan worden, dan om de belangrijkste figuren en werken
aan te duiden. Dresden schreef over de structuur van de roman, Van Eeten bundelde
essays over Kloos, Stutterheim ging met Conflicten en grenzen nader in op enkele
aspecten van zijn vroegere werk Problemen der literatuurwetenschap, Uyttersprot
bundelde zijn heel belangrijke essays over Kafka en Rilke (Praags cachet), en Van
Vriesland schreef over een ongewoon onderwerp in Het werkelijkheidsgehalte in
de letterkunde.
Twee auteurs wil ik nog afzonderlijk vermelden: H.C. Rümke, die een boek over
Van Eeden publiceerde, waaruit bleek dat de psychologie zich nauw aansluit bij de
benaderingswijze van de moderne literatuurwetenschap, en J. Kamerbeek jr. die in
zijn bundel Creatieve wedijver hoogst oorspronkelijke en zorgvuldig
gedocumenteerde comparatistische studies bracht.
Voor een panorama dient men een uitkijktoren te beklimmen. Die toren laat zich
kort na eind 1965 nog niet bouwen. Vandaar dat dit stuk meer een verzameling
close-ups dan een panorama geworden is. Wellicht dat over twee of drie decennia,
als de toren een mogelijkheid is, vele der hier genoemde figuren stipjes zijn
geworden. Als ze nog zichtbaar zijn. God zal het weten. Laat ik met deze vrome
spreuk het laatste woord zeggen over deze periode, waarin volgens het oordeel
van sommigen God in de literatuur ‘in’ werd.

Kees Fens

Eindnoten:
1 Zie: Gerda Zeltner-Neukomm in Das Wagnis des französischen Gegenwartromans.
2 Achteraf meen ik dat deze omschrijving voor veel poëzie gegeven kan worden, al komt de
verbinding dan op andere wijze tot stand.
* Het leek de redactie van Literair lustrum, pijnlijk toevallig dezelfde als die van Merlyn, te
Stuivelings bescheiden, hier een vierde aan het woord te laten. Vandaar wel een voetnoot, maar
niet voor verwijzing naar een plotseling verworven medewerker.

Literair lustrum. Een overzicht van vijf jaar Nederlandse literatuur 1961-1966

69

Profielen
Essays over dertien auteurs
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Gerrit Achterberg: De lyriek van de aangesproken persoon
‘Gerrit Achterberg werd geboren op 20 mei 1905 te Neerlangbroek en hij overleed
17 januari 1962 te Leusden.’ Dit beknopt biografische zinnetje gaat vooraf aan de
bibliografie van de Verzamelde Gedichten (1963). Het sluit aan bij de
teruggetrokkenheid waarin hij leefde, is waarschijnlijk met zijn instemming zo
opgenomen (hij heeft de hand gehad in het samenstellen van zijn verzameld werk),
en is kenmerkend voor het overwicht dat hij het werk boven zijn verdere leven
toekende, wat ook tot uitdrukking komt in de slotregel van zijn grafschrift:
de dichter van het vers dat niet bedierf
Zijn leven is overgegoten in zijn werk; het eerste gereduceerd tot de lege huls van
twee data, het laatste volgelopen tot een oeuvre van duizend bladzijden.
Deze openbaar gemaakte poëzie is niet minder raadselachtig dan het verborgen
leven van zijn auteur, waaromtrent immers niet veel meer dan overleveringen
bestaan. Een biografie ontbreekt nog: alleen anekdoten, persoonlijke getuigenissen,
een enkele mededeling omtrent de meest op de verbeelding werkende gebeurtenis
in zijn leven, en een half geopende brievenmap met ingekomen post staan de
biografisch geïnteresseerde ter beschikking.
Er is een levendige spekulerende bedrijvigheid ontstaan omtrent ‘het centrale
thema’ in zijn werk (dit tussen aanhalingstekens zetten is eigenlijk nog onvoldoende
geworden om distantie tegenover deze ingeburgerde formule te nemen; ik heb het
akelige vermoeden, dat het bloed kruipt waar het niet gaan kan en dat de
apostroferende critici zich allang weer met
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de formule verzoend hebben). Nagel heeft in het openingsartikel van het
Achterbergnummer van Maatstaf (11 jg., nrs. 10/11, 1964) in het voetspoor van
Dresden opmerkingen in de goede richting gemaakt. Hij zegt daar (p. 673): ‘Het is
bij een kunstenaar te verwachten, dat het leven en het schrijven dezelfde oorsprong
hebben. Dan is er geen kausaliteitsvraag meer (invloed van de kunst op het leven,
of van het leven op de kunst) maar een kwestie van verwantschap’. Helemaal
onafhankelijk nevengeschikt lijken mij leven en werk nu ook weer niet, eerder zou
ik menen dat er van wederzijdse beïnvloeding sprake kan zijn. Het werk, geweest
of nog komend, is een van de faktoren die het levensontwerp gestalte geven en de
dagelijkse keuzen meebepalen, het leven is niet alleen bruto-materiaal voor het
werk, maar werkt ook mee aan de modellering van de literaire neerslag. Hiermee
is ook gezegd dat men pas op een enigszins abstrakt niveau zinvol van verbanden
tussen beide kan spreken, en dat men nogal voorzichtig moet zijn met het aanwijzen
van wisselwerkingen tussen konkrete voorvallen en individuele gedichten.
Kryptisch leven en Cryptogamen. Overziet men de nu al omvangrijke
Achterbergliteratuur waarin van het begin af aan gesproken wordt in termen als
medicijnman en magie, pythia en folklore, Don Quichote en het schimmenrijk,
Orpheus in niemandsland, humor van een hermetist (en op leven en dood), dan
blijkt duidelijk dat de kritiek zich bewust is van de betrekkelijke ondoordringbaarheid
van het werk, waarbij dan nog als komplikatie zich voordoet het gebruik van wat
men ‘a-poëtische woorden’ noemt. Nu is deze laatste moeilijkheid met een korreltje
zout te nemen. Het staat de dichter immers vrij zijn woorden te halen uit elke uithoek
van de taal en ze daarmee tot poëtisch idioom te maken, d.w.z. tot woorden in
poëzie gebruikt. Men moet dus vermoeden dat de critici die van apoëtische woorden
spreken uitgaan van een aprioristische opvatting over de dichterlijke woordenschat,
een tijdgebonden voorkeur voor laten we zeggen het romantische woordarsenaal.
Het probleem van relatief nieuwe
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woorden (de inlijving van een nieuw jargon) of van absoluut nieuwe woorden (de
neologismen of maakwoorden) is niet weg te redeneren, maar het moet in een
andere sleutel worden gezet dan in die van de tegenstelling poëtisch-apoëtisch,
want anders maakt men het tot een schijnprobleem. ‘Onder “lier” en “leest”
verborgen/sliep altijd een blote bil’ schrijft Vroman, en wie met lier en leest gevoed
is schrikt even als hem opeens een blote bil wordt voorgezet, en maakt snel een
theorie om te rechtvaardigen dat hij zijn bord van zich schuift. Mijn indruk is trouwens
dat de schrikreaktie in het niet is verzonken tegenover de schok van het niet
herkennen die het optreden der experimentelen aanvankelijk teweegbracht. Zulke
banvloeken uit het rijk van de poëzie zijn onvruchtbaar; beter kan men zich, met
b.v. Vestdijk, afvragen in hoeverre de (natuur)wetenschappelijke terminologie een
organisch bestanddeel van Achterbergs stijl vormt, en, volgende stap, na de
vaststelling dat Achterberg allerminst alleen staat in het aanboren van nieuwe
idioombronnen, proberen na te gaan waar zo'n gemeenschappelijke heroriëntering
mee te maken heeft. Zo'n onderzoek is hier uitgesloten. De in de jaren dertig gehesen
vlag van de zakelijkheid dekt volslagen uiteenlopende ladingen. Wat bij Hoornik
een blijk van gepaste bescheidenheid is, neemt bij Achterberg de gedaante aan
van een universele veroveringszucht. Zijn beïnvloedbaarheid, zijn suggestibiliteit in
sommige opzichten, en zijn vermogen tot bewonderen deden Achterberg nogal eens
in het vaarwater van andere dichters verzeilen, wat niet zijn beste poëzie opleverde.
Op den duur moet hij zich van dit gevaar wel bewust geworden zijn en probeerde
hij de zuiverheid van zijn eigen uitdrukkingswijzen te waarborgen door vrij vérgaande
vormen van isolement in acht te nemen. Zo bladerde hij liever in woordenboeken
en encyclopedieën dan dichtbundels van anderen te lezen, bevreesd om uit zijn
baan getrokken te worden door de magnetische werking van voorgevormde
taaluitingen. Men moet er maar eens op letten hoe vaak de ik in zijn gedichten
‘zijwaartse bossen in’ geleid wordt (Afvaart,
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p. 29) of ‘bedoezeld in zijwegen’ staat (Vergeetboek, p. 954). om een voorbeeld uit
zijn eerste en zijn laatste bundel te geven, en daardoor het gestelde doel telkens
op een haar na mist. Het tekortschieten van de ik wordt metaforisch beschreven als
een middelpuntvliedende kracht die op hem inwerkt.
Het nagaan van de ontwikkelingsgang van Achterbergs dichterschap wordt
bemoeilijkt door de versluierde chronologie van het ontstaan van zijn werk. Van
lang niet alle gedichten staat vast wanneer zij geschreven zijn, en soms liggen er
tientallen jaren tussen de tijdschriftpublikatie en het moment dat een gedicht in een
bundel zijn plaats kreeg. De Verzamelde gedichten houden ongeveer de chronologie
van de publikatie der bundels aan, maar nu de ordeningsbeginselen die Achterberg
bij de samenstelling van de bundels hanteerde allesbehalve chronologisch waren,
is deze uitgave voor wie de poëtische ontwikkeling wil nagaan vrijwel onbruikbaar.
Zo staat bv. vast dat tussen Afvaart (1931) en Eiland der Ziel (1939) eigenlijk naar
hun ontstaansmoment gerekend de gedichten uit de bundels Morendo (1944), Inertie
1
(1951) en Sintels (1944) thuishoren. Zo stammen, om een ander voorbeeld te
noemen, veel gedichten in Vergeetboek (1961) uit de periode van vóór Het spel van
de wilde jacht (1957) dat als regeringsopdracht tussenbeide kwam, en dus eigenlijk
Achterbergs laatste bundel genoemd kan worden, al is het duidelijk, gegeven het
betrekkelijk grote aantal varianten tussen de publikaties in Maatstaf in de jaren 1954
en 1955 en de bundel, dat hij er na Het spel van de wilde jacht nog veel aan
2
gesleuteld heeft.
Wat betreft de thematiek zou Achterbergs werk op het eerste gezicht een
godsgeschenk lijken voor critici die met Jean-Paul Weber van mening zijn dat elke
auteur één, hooguit twee themata heeft, en dat elk oeuvre ‘s'axe sur un souvenir
3
privilégié, unique, qu'écrire c'est réveiller et, à la fois, exorciser, un thème singulier’ ,
waarbij ‘thème’ dan betekent een unieke ervaring uit de vroege jeugd die een
onuitwisbare indruk nalaat op het onbewuste en het geheugen van de kunstenaar.
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Het is hier niet de plaats om in te gaan op de zwakheden van deze monothematische
theorie, die enerzijds waarde hecht aan empirisch onderzoek, en anderzijds werkt
met eerder onachterhaalbare dan onuitwisbare indrukken. Toch lijkt Achterberg een
sterk argument te leveren voor zijn theorie. Er zijn weinig dichters van wie het werk
zo hardnekkig gecentreerd is om één thema, weinig dichters zo bezeten van één
idee, als juist Achterberg, en ook een of twee alles in de schaduw stellende
gebeurtenissen zijn in zijn leven aan te wijzen zij het dat die gebeurtenissen toch
niet bepaald tot de kindertijd gerekend kunnen worden. De kritiek, in zijn wilde jacht
op ‘het centrale thema’, is dan ook met bijna even grote hardnekkigheid op dit
aambeeld blijven hameren zodat vrijwel elke enigszins in poëzie belangstellende
Nederlander weet te vertellen dat Achterberg in de werkelijkheid zijn geliefde heeft
vermoord en haar in zijn gedichten weer tot leven probeert te wekken. Niettemin
zijn deze noties vals en in hun simpelheid misleidend. In de eerste plaats valt al op,
dat er een flink aantal gedichten aan te wijzen is waarin een ‘u’ geen naspeurbare
rol speelt, dan wel zonneklaar iets of iemand anders aanduidt dan de geliefde in
welke betekenis ook maar. Zo wordt in Winnetou het ‘oude boek met zijn aparte
geur’ als ‘u’ toegesproken; zo valt in de werkster van het gelijknamige gedicht, twee
4
bladzijden verder, de ‘u’ niet te herkennen. Maar deze omstandigheid neemt niet
weg dat men wel half blind moet zijn als men niet merkt dat er een vasthoudende
preokkupatie is met een u-figuur, vanaf het eerste gedicht van de eerste nogal
Holstiaanse bundel tot aan het laatste niet eerder gepubliceerde gedicht achter de
laatste bundel in het verzameld werk. Onmiddellijk na deze konstatering komen de
problemen. Hoe moet men het verklaren dat al in de eerste bundel, Afvaart (1931),
een dode, gedode vrouwelijke figuur centraal staat, terwijl Achterberg pas in
december 1937 zijn hospita zal neerschieten? Op het abstrakte niveau van doding
overeenstemming, op het konkrete wezenlijke verschillen. Geen geliefde in de
werkelijkheid, niet
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altijd een schot in het gedicht, zoals in de beroemde Droomballade (met zijn variant)
5
blijkt. De biografische uitbarsting is misschien niet helemaal toevallig, maar ook
niet geheel voorbestemd geweest. Wel zou men kunnen opperen dat een al vroeg
zich manifesterend schuldgevoel of zondebesef in latere jaren zich kon hechten
aan een noodlottige handeling, waarvan dan weer de latere poëzie kon profiteren.
Onder een preëxisterend schuldbesef wordt een reële feitelijke achtergrond
geschoven; in de poëzie neemt dit schuldbesef op den duur af. De dood van de
geliefde wordt ervaren als een noodlot waarbij de dichter zich niet neerlegt:
Ik ga met geen gebeurtenis accoord
die niet in mij het jawoord kan verwerven
om voor te leven of om voor te sterven.
(Brood en spelen, p. 929)

Net zomin als men Een winter aan zee beter begrijpt door deze cyclus te zien als
een buiten alle proporties opgeblazen vorm van dépit om een gelopen blauwtje,-al
is de aanvechting daartoe bij mij soms niet gering-net zo onprofijtelijk is het eigenlijk
om het werk van Achterberg op te vatten als een niet-aflatende poging om een in
de werkelijkheid gestorven vrouw weer tot leven te wekken of te ontmoeten. In dit
laatste kan men zich bovendien nog veel moeilijker verplaatsen dan in de eerste
handelwijze. Zelfs al zou men moeten aannemen dat Achterberg zelf volledig
overtuigd was van de mogelijkheid dat de ontmoeting door de lading van de woorden
in zijn gedichten in de werkelijkheid teweeggebracht zou kunnen worden, dan nog
verdient het de voorkeur om zich als lezer te beperken tot de gedichten zelf en de
indruk die zij op hem maken. Voor een goed verstaan van deze poëzie is het nodig
zich los te maken van de overweldigende biografische bijgedachten die de kritiek
de lezer heeft opgedrongen, en zich te concentreren op de taal die de gedichten
spreken. Dan blijven er nog moeilijkheden genoeg over. Simpele vragen als:
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Is de ene u dezelfde als de andere u? Is de u die in de gedichten optreedt dezelfde
als de frekwent toegesproken ‘jij?’ Wat zijn de verschijningsvormen van deze
wezens? Hoe komen de kontakten met de ‘ik’ tot stand, en hoe mislukken zij? Zit
er lijn in de omstandigheden waaronder het kontakt slaagt en die waaronder het
kontakt mislukt? Dit soort vragen laat zich vermeerderen met vele andere, en zij
zijn in beginsel door tekstanalyse op te lossen. Met de beantwoording staan we nog
maar aan het begin, omdat er veel te veel als vanzelfsprekend is aangenomen. Het
staat echter voor mij vast dat men er als lezer niet komt door zich volledig te
verplaatsen in de dichter en zijn oogmerken, noch door het werk te beschouwen
als uitingen van een gestoorde die men alleen van buiten af, als curiosa, kan
benaderen. Tussen deze twee uitersten liggen nog mogelijkheden genoeg.
Noodzakelijkerwijs, omdat de lezer een ander dan de dichter is, zal hij zich enigszins
losmaken van de gedachtenwereld van de laatste, zonder anderzijds het kontakt
met diens uitingen op een aantal vlakken buiten te sluiten. Het is juist die
eigenaardige mengeling van vreemdheid en vertrouwdheid, van herkenning en
verbijstering, van meehopen ondanks ongeloof, van opstandigheid en resignatie
die kleur en spanning geven aan de omgang met Achterbergs werk. Net zoals de
dichter het kontakt met de u door taal probeert te bewerkstelligen, zo probeert de
lezer het kontakt met de wereld die door deze taal aanwezig wordt gesteld in zich
te bevorderen, zichzelf door herhaalde lezing daardoor gevoelig te maken.
Men doet bovendien tekort aan de dynamiek van elk afzonderlijk gedicht en van
het leesproces, wanneer men er bij voorbaat van uit gaat, dat de u altijd de dode
geliefde is. Uit elk gedicht opnieuw moet de identiteit van de figuren worden
opgemaakt; doet men dit niet dan vervalt men in een scholastisch stelsel van
vertalingen die men in karikaturale vorm voorin het verzameld werk als rolverdeling
of verklarende woordenlijst zou kunnen afdrukken: ‘a is een aapje dat zit op zijn
stok, u is de dode, die terugkeert in 't hok.’ Zelfs al zou
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men tot de konklusie moeten komen dat de verzameling van u-en in het werk allemaal
bij elkaar horen, dan nog is daarmee nog niet gezegd dat men nu ook klakkeloos
een ideaaltypische of normaal-typische u mag substitueren in elk afzonderlijk gedicht,
omdat dan aan de u daarin eigenschappen worden toegedicht welke in die kontekst
geen rol spelen. Zo zijn er niet eens zo heel veel gedichten waarin de u de
eigenschap heeft van het vrouwelijk geslacht te zijn. Dat zou kunnen betekenen dat
in de overige gedichten deze hoedanigheid ontbreekt, of gewoonweg irrelevant is.
Gegeven de frekwentie waarmee een u optreedt in het werk lijkt het me de
ontkenning van een zich opdringend feit, als men niet zou veronderstellen dat al
deze ‘anderen’ terug te voeren zijn op een enkele figuur, die dan van een
wonderbaarlijke plasticiteit is in die zin, dat hij telkens weer andere kanten vertoont,
of van wie in ieder gedicht weer andere verschijningsvormen ontworpen worden.
Wanneer we ons nu even beperken tot de gedichten over de mysterieuze ander,
dan komt hierin als taalkundig dominant verschijnsel naar voren dat deze zelden in
de derde persoon, als objekt van mededelingen aan anderen (lezers bv.) optreedt,
maar in de meeste gevallen de toegesprokene is; men zou Achterbergs werk de
lyriek van de aangesproken persoon kunnen noemen. Hierdoor komt tot uitdrukking,
dat zijn werk een zaak is tussen de dichter en die andere, een privé-aangelegenheid
waar derden niets mee te maken hebben. Een dergelijk eenvoudig grammatikaal
gegeven biedt al een aanknopingspunt voor de ervaring die de meeste lezers van
Achterbergs poëzie wel zullen delen, dat zij in feite buitengesloten en overbodig
zijn, en dat de publikatie van het werk eigenlijk op een gelukkig misverstand berust.
Men krijgt de indruk dat het schrijven van poëzie voor deze dichter aanzienlijk
wezenlijker was dan het hebben van lezers, al was hij voor dit laatste zeker niet
ongevoelig. Zijn gedichten zijn het resultaat van een solitair spel; hun primaire funktie
moesten
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zij tegenover de auteur vervullen, niet tegenover de lezers, die misschien zelfs als
enigszins storend konden worden beschouwd. Wanneer men bijvoorbeeld probeert
veranderingsbeginselen te vinden in de vele varianten, en men merkt dan een
veralgemeningstendens op, waarin namen van personen en plaatsen gewipt worden,
dan kan dat uiteraard teruggevoerd worden op de wens de betrokken gedichten te
ontdoen van anekdotische elementen, maar ook kan het zijn, dat deze tendens
ingegeven is door het besef dat vreemden de gedichten onder ogen zullen krijgen
en niets met deze persoonlijke aangelegenheden te maken hebben. De
veranderingsprincipes van de varianten sluiten de lezer nog meer buiten dan hij,
gegeven het genoemde formele aspekt, al is, en dat geldt zowel voor een
anagrammatische omzetting als Moordballade-Droomballade als voor Bert Bakker
en Eddy Hoornik die tot ‘volmachten’ en ‘buslichtingen’ worden omgebouwd. Een
tweede, hiermee samenhangende gevolgtrekking uit dit grammatikale gegeven is,
dat de door de dichter nagestreefde kommunikatie niet zozeer die met de lezer is,
als wel die met degeen die in zijn werk wordt toegesproken. De lezer behoort tot de
vijandige wereld, of tot de wereld die de dichter koud laat. De vorm van zijn werk
draait de lezer de rug toe; we mogen meelezen, à la bonheur, maar eigenlijk maken
we misbruik van vertrouwen door het onbewaakte boek te openen. De lezer wordt
het slachtoffer van het ‘mains sales’-effect: door te doen wat er van ons verwacht
wordt, het werk te lezen, schenden wij de privacy van de auteur. De gedichten
vormen samen een groot poëtisch dagboek, dat niet voor onze ogen bestemd
Deze indruk wordt nog weer versterkt door de suggestie die van het werk uitgaat
dat er in veel gedichten gefluisterd wordt; een suggestie waarvoor niet alleen het
onderwerp verantwoordelijk is, maar ook de zinsbouw. Een van de typische
eigenaardigheden van de zinsbouw bij Achterberg is immers het samenvallen van
zin en regel. Dit samenvallen treedt zeker lang niet altijd op-soms zelfs beslaat de
zin het hele
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vers-maar komt niettemin zo vaak voor, dat het typisch voor het Achterbergse vers
genoemd mag worden. Trouwens, vaak zijn de zinnen zelfs korter dan de regel. Dit
verschijnsel geeft aan de gedichten het karakter van een samenstel van
opeenvolgende observaties, notities, die van moment tot moment worden vastgelegd,
kortom van aantekeningen die gedachten of waarnemingen begeleiden en die
daarvan de gedempte binnenstem meekrijgen. Een ander grammatikaal kenmerk
werkt in dezelfde richting: het overheersend gebruik van de onvoltooid tegenwoordige
tijd. De o.t.t. die ruimte voor de toekomst laat is één van de fuiken voor het wonder,
zoals de o.v.t. de mogelijkheden reddeloos aan de ketting van de historie legt, en
de toekomende tijd van overmoed zou getuigen die het wonder afschrikt. (Het zijn
stuk voor stuk vereenvoudigingen die alleen door dit korte bestek een deel van hun
ontoelaatbaarheid verliezen. Zo schemert door de indicatief vaak een halve optatief:
de hoop hult zich in het kleed van het zijn, en vervult door deze vermomming de
wens, de heilsverwachting wordt door de aantonende wijs verwerkelijkt.) Het is
opvallend hoe de toekomende tijd vaak wordt vermurwd door deemoedige bijwoorden
die de onzekerheid vergroten: ‘misschien’, en men heeft het angstige vermoeden
dat de verleden tijd, waarin zich de vereniging of ontmoeting met de ander nogal
eens verwerkelijkt, de verleden tijd van het sprookje, van het make-believe, de
verzonnen herinnering is.
Al zijn wij dan zorgvuldig tot buitenstaanders verklaard, toch voelen we ons sterk
betrokken bij wat er in dit werk omgaat. Ondanks de vele barrières die de dichter
heeft opgeworpen om ongestoord, als in een reservaat, zich te koncentreren op zijn
levensbelang, bereiken ons signalen die ons niet ongemoeid laten. De thematiek
mag dan betrekkelijk smal zijn, de manieren waarop zich de thema's verwerkelijken
zijn van een ontstellende veelvormigheid, en opnieuw komt het zandloperbeeld van
pas om dit te omschrijven: de hele wereld vloeit door de engte van dit dichterschap,
wordt omgezet in
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de woorden die telkens opnieuw tegen de dood, de beperktheid en de disharmonie
worden ingezet. De pogingen tot herwinnen van de verloren geliefde nemen
kosmische proporties aan: de geliefde valt samen met het heelal, de onsterfelijkheid,
de harmonie. De gedichten laten niet af openingen te zoeken die toegang moeten
verschaffen tot een wereld die komplementair is aan die van deze zijde, en die
daarmee een evenwicht bewerkstelligt. We bevinden ons in tussengebieden en
overgangstoestanden. Iedere Achterberglezer kent de kodewoorden: droom, slaap,
bos, nevel, mist, blind, het begunstigende waaien; overhaal, draaideur, tuinhek,
tussendeur, inrit, kier, waterscheiding. De magische, kabbalistische berekeningen
die macht geven over de wereld: het oergetal, de blinde som, het tellen dat bij uw
verklaren hoort, de twee die één moeten worden. Het te overwinnen dualisme van
de wereld, de te helen wond van het imperfekte, het verlies van de individualiteit
om de eeuwige rust te winnen. De verloren geliefde is eigenlijk een afgeleid thema,
een beeld voor het verlies van onschuld, voor de bezoedeling en onvoltooidheid,
een voor Achterberg kenmerkende gedaante van deze oerproblematiek, die ook de
gedichten tekent waarin de u geen plaats heeft gevonden. Uit zijn laatste bundel
citeer ik:

Litteken
Engelien Hartveld-bos. Eerste symptomen
van sexualiteit. Litteken later.
Na vijftig jaar speelt onverstoord een sater
dezelfde spelletjes onder de bomen.
6

Het meisje doorgegroeid tot in mijn dromen.
Zwaar van de liefde, licht als onder water.
Diep uit de tijd vanmorgen vroeg de kater,
waaraan 'k ter plaatse nooit ben toegekomen.
Stellig is Lena ergens nog in leven,
niet thuis te brengen uit die schoolmiddagen,
toen daar de soort moeite aan ons verspilde
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en loopt zich wederkerig af te vragen
waar ondergetekende zou zijn gebleven,
die hedennacht haar jeugdverlangen stilde.

Misschien is dit niet helemaal een ‘vers dat niet bederft’- tenslotte staat het in
Vergeetboek-maar het is toch wel klinkklare Achterberg. Zelden treft men een zo in
het gedicht ingebedde toponym aan. De engel uit de voornaam kontrasteert in haar
ongewektheid met de wulpsheid van de sater, twee regels verder. Het
onaangeraakte, onwereldlijke wezentje wordt na de chute, de zondeval van het
sonnet tot de aardse Lena, die althans in dromen bezeten kan worden. Ook het hart
uit de achternaam straalt uit in het gedicht, en zelfs het -veld van zo'n vreemd lichaam
dat een eigennaam toch altijd is, wordt door het gedicht verteerd, zo sterk zelfs dat
men zou kunnen vragen of de naam van het bos niet verzonnen is. De ‘eerste
symptomen van sexualiteit’ zullen wel niet veel verder gegaan zijn dan kinderspelen
als krijgertje en verstoppertje met de daarbij passende betastingen, die in hun
ongerichtheid tot niets leiden. Het meisje duikt onder in de herinnering van
‘ondergetekende’ en groeit daar als in een tweede baarmoeder, ‘licht als onder
water’. De in het bos neergelegde kiem ontbloeit in de droom en voltooit zich. Door
het woord ‘symptoom’ krijgt de seksualiteit het karakter van een ziekte mee, waarmee
dan ook het vermelde litteken in overeenstemming is. Ook in ander werk van
Achterberg wordt men soms naar inhoud of vorm Jugendstil-effekten gewaar. De
vroege stoeipartijen werden afgebroken, de soort heeft moeite aan beiden verspild;
het kon niets worden, of het kon nooit iets worden. ‘Ondergetekende’ heeft er een
litteken van overgehouden. Alleen in de droom kan het wederzijds verlangen, dat
indertijd onvervuld bleef, alsnog gestild worden, niet zonder kater. Een verzuim werd
ingehaald, waarmee bijna een evenwichtstoestand tussen vroeger en nu tot stand
komt. Is de kater het gevolg van het droomkarakter van de vereniging of van de
vereniging op zichzelf? Het gedicht wijst enigs-
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zins in de richting van het laatste, of heeft de kater meer met Harteveld te maken?
Doordat het tot titel verheven is krijgt het litteken een zwaar aksent. Ook staat het
in de kortste zin van het gedicht, het is alsof de dichter er uiterst terughoudend over
is, wel weet dat het niet verzwegen kan worden maar toch snel, zelfs zonder lidwoord
te gebruiken over dit pijnlijke punt heen wil lopen. Is de herinnering aan dit
jeugdvoorval het litteken, dat dan later geheeld wordt door de vervullingsdroom, of
heeft het te maken met latere gebeurtenissen? Het is niet eens onaannemelijk, dat
zowel de symptomen als het litteken beide betrokken zijn op de seksualiteit, vooral
door de sequentie eerste-later, en dat men moet lezen: op de plaats van de
seksualiteit bevindt zich later een litteken. De verhouding met Lena vertoont analogie
met de basis-relatie met de u: ook Lena is uit het oog verloren en alleen in de droom
aanwezig; zij zou dood kunnen zijn. Hoofdzaak is de poging om door het inhalen
van een schuldloos verzuim iets goed te maken, uit te wissen, en daarmee een
symmetrie tussen vroeger en nu te benaderen. Het hele werk van Achterberg bestaat
uit variaties op het thema van de hang naar ongereptheid, het willen helen van de
wonden en onvolmaaktheden, de eenwording met het al-en dat met een voor een
protestants-christelijke dichter opmerkelijk mystieke inslag.

H.U. Jessurun d'Oliveira
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Enkele studies over Achterberg:
Bertus Aafjes: ‘De dichter van de sarcophaag’. Inleiding op Cryptogamen, Den
Haag 1946.
Kees Fens: ‘Micro- en macropoëzie’. In: De eigenzinnigheid van de literatuur,
Amsterdam 1964.
R.L.K. Fokkema: ‘Gerrit Achterberg 1905-1962’. In: Pharetra, studentenblad
van de V.U. te Amsterdam, 17de jaargang, nr. 8, 8 februari 1962.
Roel Houwink: Ter inleiding, Afvaart, Bussum 1931.
H.U. Jessurun d'Oliveira: ‘Bericht uit het hiervoormaals’. In: Merlyn I, nr. 3,
maart 1963; ‘Interview met Achterberg.’ In: Scheppen riep hij gaat van Au,
Amsterdam 1965.
Bert Bakker, A. Middeldorp e.a.: Nieuw Commentaar op Achterberg, Bert
Bakker/Daamen, Den Haag 1966.
W.H. Nagel e.a.: Achterbergnummer, Maatstaf I, nrs 10/11, januari-februari
1964.
P. Rodenko: Voorbij de laatste stad (inleiding tot een bloemlezing uit het oeuvre
van Gerrit Achterberg), Den Haag 1955.
J.v.d. Sande: ‘De structuur van Achterbergs bundel Autodroom’. In: Merlyn IV,
nr. 1, januari 1966, p. 29-64.
Fokke Sierksma e.a.: Commentaar op Achterberg, Bert Bakker/Daamen, Den
Haag 1948.
S. Vestdijk: ‘Humor van een hermetist’. In: Voor en na de explosie, Den Haag
1960.
W. Hazeu: Dichter bij Achterberg, Nijgh en Van Ditmar, Den Haag 1965. Deze
bloemlezing van o.a. gedichten van Achterberg bevat een nuttig alfabetisch
register van ruim 200 gebundelde en ongebundelde tijdschriftartikelen over
Gerrit Achterberg en zijn werk, verschenen in de periode 1931-1965.

Eindnoten:
1 Zie o.a.: R.P. Meijer: ‘Schijnbare en ware chronologie in het werk van Gerrit Achterberg’, De
Gids 1961, p. 307-316; ‘Querido's Achterberg’, Merlynn, II, nr. 2, januari 1964, p. 71-74.
2 Zie: R.L.K. Fokkema: ‘De Varianten van Vergeetboek’, Achterbergnummer, Maatstaf, I, nrs.
10/11, jan./febr. 1964, p. 771-786.
3 Jean-Paul Weber: Neo-critique et paléo-critique, 1966, p. 36.
4 Er bestaat een kietelende overeenkomst tussen de beroemde regels ‘Symbolen worden tot
cymbalen in de ure des doods’ en de uitspraak van Marilyn Monroe: ‘I always thought symbols
were those things you clash together. That's the trouble, a sex symbol becomes a thing-I just
hate to be a thing. But if I'm going to be a symbol of something-I'd rather have it sex.’
5 Maar in Vergif (p. 169) staat: ‘doch een schot weerlonk uit het verleden, toen je nederzonk.’
6 In de tweede druk van de Verzamelde gedichten staat geen punt aan het eind van deze regel;
wél in Vergeetboek. Deze laatste versie beschouw ik als de juiste. Dat het ontbreken van de
punt een drukfout moet zijn, is ook af te leiden uit de hoofdletter waarmee de volgende regel
begint en waarmee in dit gedicht alleen zinnen beginnen.
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H.C. ten Berge: Poëzie in reeksen
Het eerste signaal dat een lezer van een boek als gegeven ten dienste staat, is de
titel. Besluit die lezer om welke redenen dan ook het boek te bespreken, dan doet
hij er goed aan met dat gegeven rekening te houden. Nu zijn er op zijn minst twee
soorten van titels: identificerende en informerende. De eerste kondigen aan wat
voor vormen het boek inhoudt: Verhalen, Gedichten, Teksten. De tweede delen
mee over de inhond of vormgevingsprincipes die het boek een min of meer bepaalde
richting insturen. De eerste zijn van een bevestigend karakter, de tweede wekken
nieuwsgierigheid. Naarmate zo'n titel inderdaad nieuws is-een neologisme, een
niet-gangbare bv. technische term, een beeldspraak enz.-wordt de criticus, de enige
die verantwoording heeft en geeft voor en van zijn manier van lezen, gedwongen
de betekenis ervan op te zoeken en in het boek te controleren.
De betekenis van Poolsneeuw (1964), de titel van de eerste bundel gedichten
van H.C. ten Berge, is in een woordenboek niet te vinden, maar wel in een
encyclopedie als de Winkler Prins:
‘Zeer kleine onvertakte ijskristallen in de vorm van naaldjes of sterretjes. De
ijskristallen hebben dikwijls zulke geringe afmetingen, en vallen daardoor zó
langzaam, dat ze in de lucht schijnen te zweven. De kristallen ijsnaalden en
poolsneeuw worden vooral zichtbaar wanneer zij in het zonlicht schitteren (“het
zilvert”), waarbij zij ook aanleiding kunnen geven tot halo-verschijnselen. Zij komen
voor bij standvastig weer, meest bij strenge koude, in de poolstreken of elders bij
bij uitstek continentaal winterweer; bovendien komen zij ook in de hogere luchtlagen
voor.’ Natuurlijk zou men een eigenaardig lezer zijn, als men van het eerste gedicht
af die beteke-
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nis er opzettelijk in zou lezen, maar als de titel op de achtergrond beschikbaar blijft
dan hoeft men echt niet te wachten op het dertiende gedicht, het slot van de eerste
reeks, om de titel in de zin van Ten Berge te verstaan:
Poolsneeuw: myriaden wapens hangen blinkend
In de zon.

De voorwaarden van die sneeuw-kou en zonlicht-zijn in ieder geval steeds duidelijk
herkenbaar: alleen al het woord zon komt in de eerste reeks zo'n tien maal voor,
varianten als daglicht of dageraad niet meegerekend, en de vormen van kou zijn
legio. De titel is dus werkzaam in het decor van de gedichten, terwijl een ander
trefwoord, landschap, zich daar onmiddellijk bij aansluit. Het wintert geducht in die
landschappen, die alle-Spaans, Russisch of Noordhollands-een ‘Pools’ karakter
dragen.
Zie het eerste gedicht:

Onherbergzaam
Zwart wit als liefde
Als nijd het gedicht is
Rukkend of moe
Maar niet mager van teder getater
Nors is zijn liefde
Die wel stemmingen spelt
Doch geen verspieder
In zijn huis verdraagt
Gedwongen tot verweer
Tegen de wolven
Staat zijn landschap overeind
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Ik noteer: afbekken
Van bedachtzame lafheid. ogen
Die het lichaam plunderen; ontfutseld
Aan hun blik dood goud. dan diefstal
Van het gehoor.
In de bevroren ruit is het ontstaan
Een rennend paard een zwarte plek
Waar warme adem over was
Netwerk van smeltende paden in het moeras
Tegen beter weten in
En maar nauwelijks ontkomen
Bij het raam mengt hij zijn elementen
Eenzaam in de koude voorjaarszon.

De poolsneeuw-voorwaarden zijn er, het landschap is er en met het uitzicht daarop
ontstaat een gebeuren, een gedicht. De warme adem is er de inspiratie voor, maar
daarmee is het eigenlijke werk nog niet gebeurd, dat vindt plaats in een soort
laboratorium of keuken, de geïnspireerde wordt een vakman. Er is sprake van nog
een proces: een osmose van twee zelfstandigheden. Op wie of wat slaat namelijk
het bezittelijk voornaamwoord zijn in dit gedicht? In de laatste strofe lijkt alleen een
mens mogelijk, maar dan toch één die als het ware is opgegaan in zijn materiaal,
hij en zijn hebben deelgenomen aan een proces, waarin de aanleidingen, biografisch
(liefde, verweer) en zintuigelijk (de waarnemingen van de vierde strofe) zijn
gecentrifugeerd. Als men dichterlijke communicatie voorstelt als een rechtlijnige
zaak tussen dichter-gedichtlezer, dan zal men blind zijn voor dit soort poëzie, waarin
de dichter zijn toegangswegen tot het gedicht aan het gezicht onttrekt. In
onherbergzaam maakt de lezer dit camoufleren van de inspiratie en zintuiglijke
waarneming nog mee, in de andere gedichten ontbreken die persoonlijke gegevens,
de poëzie is anoniem geworden om met Kouwenaar te spreken, wiens
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klein essay over liefde en poëzie trouwens nóg een aanleiding geweest moet zijn
voor Ten Berge. Wordt de verbindingsweg tussen gedicht en dichter dus geblokkeerd,
ook de lijn tussen gedicht en lezer is geen rechte. Wie wacht tot het gedicht tot hem
komt, kan lang wachten-hij zal er op uit moeten om de dichter op zijn eigen terrein,
d.i. het gedicht, te ontmoeten. In Gedicht uit de tweede reeks komt deze omschrijving
voor:
Poëzie is de ruimte tussen jij en ik
Zij vertraagt het gebaar
Dat ruimte schendt
Als een vader zijn dochter

Die vertraging en dat opheffen van normaal ruimtelijk verkeer, de fundamentele
verandering van tijd die daarvan het gevolg is, de tijd die gemaakt wordt, vormen
het wezen van het soort poëzie dat Ten Berge schrijft. En nu wordt ook de essentiële
functie van de titel Poolsneeuw duidelijk: de kristallen die ‘zó langzaam vallen, dat
ze in de lucht schijnen te zweven’.
Hoe bereikt de dichter zijn ‘vertragende’ effecten, hoe vormt hij die haarscherpe
ijskristallen? In de eerste plaats door het ritme. In de hele bundel worden in principe
vloeiende zinnen opengebroken door inversies, ‘onnodige’ leestekens en sterk
isolerend werkende regelovergangen:
Dovend
Doelwit verbergt zich de stem
In het laagland
(Zuidelijk)

Een ander voorbeeld van dit ritme en tevens van de beeldspraak Poolsneeuw is:
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Winterboom
Als onderaards er is poëzie
In de mens/ontgroeit zij de schors
Een vogel rilt in mijn hand
De namiddagzon sneeuwt hiëroglyfen
Rond de stam

Hoe belangrijk voor Ten Berge ritmische of tijd-ruimtelijke verhoudingen zijn blijkt
uit een curieus en niet in boekvorm gepubliceerd gedicht: walsend naar de poëzie,
Podium, maart 1965, met als ondertitel onderzoek naar functies der verdichting. In
vanwege de plaatsbaarheid waarschijnlijk uiterst kleine letters wordt de normale
typografie van een tekst opengebroken:
Taal wordt gedacht
in tijd:
zo ook
het gedicht in die taal .poëzie=liefde
liefde=
parallax
op laten we stellen de
verste ster
-en niet de maan
oude bleekscheet
die ik afwijs
.(Hi hi
een nieuw gedicht
Dit is maar een klein fragment, maar het vormgevingsprincipe blijkt er duidelijk uit
en ook het resultaat: verzelfstandiging van materiaal. Voor een minder buitenissig
voorbeeld van dit principe, waaraan Mallarmé niet vreemd zal zijn, kan Labyrint
dienen, één van de gedichten uit de Kockyn-reeks in Ten Berges tweede bundel.
Het zo bijzondere ritme wordt nog gemarkeerd door het veelvuldig weglaten van
lidwoorden, het plaatsen van veel sterke accenten dicht bij elkaar:
.ijs traant
Aarde gretig slobbert, ...

Tenslotte horen hier nog bij het overwicht van harde mede-
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klinkers en één- à tweelettergrepige woorden.
En al deze vormaspecten komen voort uit een opvatting van poëzie die consequent
wordt geformuleerd, zodat de bundel een uitermate coherente indruk maakt en
inderdaad getuigt van vakmanschap.
Poolsneeuw bestaat uit twee reeksen, de eerste van dertien, de tweede van twaalf
gedichten. De vragen die bij een dergelijke vormgeving naar voren komen zijn
natuurlijk: wat is het verschil/de overeenkomst tussen die reeksen en hoe zijn ze
opgebouwd? Het voornaamste thema: omschrijvingen van taal en poëzie is in beide
reeksen gelijk, maar de lokaties zijn minder onherbergzaam in de tweede reeks. Er
vinden ook ontmoetingen plaats of toenaderingspogingen, die in de eerste reeks
vrijwel geheel achterwege blijven. Daar figureert alleen een verschrikkelijke
sneeuwman die paart met het gras (In de himalaya) en een beeld van een vrouw
(Ontmoeting) waarmee geen enkel contact gelegd wordt. In de tweede reeks is
meer menselijke communicatie, bv. in de twee Aan zee gedichten, waarin heftig de
liefde bedreven wordt. De hoofdpersonen van de eerste reeks zijn zonder
uitzondering zeer eenzame gestalten, die van de tweede reeks staan minder in de
kou en vinden vaak iemand naast zich: Middag met antonius en In het jaar van de
pest, waarin de ik zich projecteert in de middeleeuwen en halverwege met de pest
besmet terugkeert naar de twintigste eeuw. Het gedicht is vrij lang, toch wil ik het
in zijn geheel citeren, omdat naast een aantal controles op eerdere gegevens, ook
een paar nieuwe aspecten blijken, die bovendien vooruitwijzen naar Ten Berges
tweede bundel:

In het jaar van de pest je fis de macabree la danse
Ik denk in dertien achtenveertig het gebeurde:
Duizend zwervers
Ladderzat als luizen op de weg naar kolenberg.
Hoewel bespied en ingesloten
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Door gele zoete geur, beslopen we de vrouwen
Fors begoten en verleid met vissop van sint joris,
Braken krampen de bedsteden uit
En de stuitvos die haar driemaal
In de aars blies won de prijsEen vet kapoen, een huldeblijk van kakadoris
Wisten wij veel van vergezichten
Op een oud kasteel; er was modder
Op de windsels en een gratis graf
Waarvan wind de weeë buit doorgaf
Aan nettendragers en doctoren
Aan drinkers van de schuit
Toen ik oud was viel ik
Aan de ziekte van de min
En ging ten onder
Een misverstand: men staat opnieuw aan het begin
(Bekaf, bedrogen, nat nog van geboorte)
En weet teveel, er zijn kafees
Geluiden in de verte, een zelfde zon is er
Die op de vlierboom schijnt.
Men zwerft, kijkt rond
Kucht uche uche koud als een adellijke rimpelhand.
Wat wingewest
Was, heet nu front
Verder vreten ze elkaar gelikt of ongelikt
Met huid en haar, de zuiplap de sirene
Schrijvers vedelaars en andere meneren.
Zijn hand trilt als de pest
Besmet likt men geen zweren.
Wat nog rest is kijken in de zon,
Een rookwolk blazen en dan
Denken of het ooit wel anders kon
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Het eerste wat opvalt is de zinsbouw van de eerste regel, die tegelijk een ellips is
en een inversie vertoont. Toch is niet in de eerste plaats het ritme daardoor meer
geprofileerd, maar is het eerste wat overkomt de dubbelzin: ik denk dat het in 1348
gebeurde = ik haal mij een complex van feiten die in 1348 plaats vonden voor de
geest = ik projecteer mij in het gebeuren van 1348. De abrupte overgang van regel
2 naar 3 mag dan nog een soort break zijn, in de rest van het gedicht komen deze
wendingen met isolerend effect niet of nauwelijks meer voor, terwijl dit toch één van
de duidelijkste vormaspecten in de andere gedichten van de bundel was. Het aantal
botsingen van klanken en monosyllaben is ook veel minder, zodat het tempo in het
geheel niet vertraagd wordt. In de eerste plaats is dit gedicht dan ook een verhaal
met andere zelfstandigheden, te weten middeleeuwse gegevens. Het eerste couplet
is volgestopt met verwijzingen naar een wereld van vaganten en in de tweede strofe
stammen de nettendragers, doctoren en drinkers van de (blauwe) schuit ook uit die
sfeer. Een uurtje lezen in Enklaars Varende luyden maakt de lezer veel diets en
brengt hem op het spoor van enkele citaten (vissop van sint joris). Ook de vrijwel
onbereikbare uitgave van Veelderhande gheneughlycke ghedichten biedt houvast.
Dit is het eerste moment in het werk van Ten Berge, waarin hij zijn informatie-principe
toepast en meteen al met opmerkelijk resultaat. Het verhaal krijgt, eventueel nadat
de lezer de moeite heeft genomen een en ander op te zoeken, een grote mate van
authentiek nieuws en in de opsomming van dat nieuws een grote vaart. De extra,
poëtische, verzelfstandiging van het materiaal past Ten Berge hier nog niet toe, het
contra-punt, het doorsnijden van gegevens met andere gegevens zonder dat dat
expliciet verantwoord wordt, zo'n contrapunt is hier nog niet aanwezig. De wending
naar de twintigste eeuw is expliciet: ‘Een misverstand’ en de vergelijkingen van de
twee tijden zijn dat ook: ‘Wat wingewest/Was, heet nu front.’
Meer dichterlijk raffinement schuilt er in ‘Zijn hand trilt als
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de pest’, maar voor de hand ligt zo'n vergelijking natuurlijk wel. Het slot heeft dan
weer een wel erg duidelijk karakter en is bovendien in een toonaard geschreven,
die men in de rest van de bundel nauwelijks tegen zal komen en meer een echo is
van andere poëzie. Het is misschien zelfs het enige gedicht in Poolsneeuw waarbij
die titel geen functie heeft, het is een doorbreken van het eigen vormgevingsprincipe
en tegelijk een aanloop tot later werk, waarin het informatie-beginsel steeds meer
zal worden toegepast. In dat isolement in de bundel is In het jaar van de pest een
gedicht met perspectief, het zoekt een ander decor voor zijn poëzie-omschrijvingen
dan de onherbergzame en ijselijke landschappen van de rest, een ander decor met
minder directe werking. Die poging tot afstand heeft een uniek gedicht opgeleverd.
Gaat het in de tweede reeks dus heter toe dan in de eerste, het slot (Voorjaar in
abisko) deelt ondanks de romance op de voorgrond mee waar de eigenlijke voorkeur
naar uitgaat:
Het grillig gevoel vergruist de ontroering
Van hem die de ijskap verkiest. zijn lief
Bevriest tot marmer bij de polen

en zo zijn we weer terug bij het uitgangspunt en daarmee bij de beantwoording van
de tweede, eerder gestelde, structuurvraag: hebben de reeksen een bepaalde
opbouw. Zo'n ‘cyclisch’ slot wijst in die richting, maar veel verder komt men toch
niet. De reeksen zijn los gegroepeerd, er is geen sprake van duidelijke sequenties,
wat natuurlijk noch een voor noch een tegen is.
*

De tweede bundel, Swartkrans , begint met een motto uit een Japans noh-spel
Nishikigi:
Now you will come out of sleep,
You tread the border and nothing
Awaits you: no, all this will wither away.
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There is nothing here but this cave in the field's midst.
To-day's wind moves in the pines;
A wild place, unlit, and unfilled.

Motokiyo (1374-1455)
Een aankondiging van gedichten niet meer ‘In de koude van de winter verkropt als
blad’ (De slaper, Poolsneeuw), maar als een onbestemde ruimte uitgespaard in een
even onbenoemd terrein. De leegte wordt niet meer als onherbergzaam
geformuleerd, maar opener gehouden. Ruimte en tijd worden van hun lokatie
vervreemd.
Hoe concreet zo'n vervreemdingsproces kan werken blijkt in de eerste reeks van
de bundel: Kockyn, een kermiskroniek. Het is een uitbreiding van de verteltechniek
van In het jaar van de pest. In negen tableaus wordt ons de verhouding geschetst
tussen een steile wandrijdster en een onaanzienlijke kermisartiest, een hachelijke
liefde die zijn einde vindt tijdens de laatste rit van het seizoen, als het meisje
verongelukt. Maar die hedendaagse kermisklant heeft een middeleeuwse naam,
kockyn, de laagste trap in de middeleeuwse vagantenhiërarchie. En even
middeleeuws is zijn geliefde: ‘geen meid geen mos die mij bedilt’. Ergens anders
worden zij Lange loys en mooie ydovye genoemd en dat is de titel van een
middeleeuwse prent, zoals ‘op de windbuks wavers meester’ naar een beroemde
school uit die tijd wijst.
Moeder folle is een verwante van de zotten uit de blauwe schuit en ‘kockyn? die
zou men voor de honden jagen’ is een vagantencitaat. Tenslotte houdt het ezelvel
in de laatste regel van de reeks verband met de omgekeerde wereld van die zwervers
en hun ezelspaus. Die gegevens dienen als signalen uit een ver verleden, zoals
‘kerosinewonder’, ‘aan de hemel bloeit een bom’, ‘vibraharpen’ het kermisheden in
de richting van een nabije toekomst vervreemden. Door al die versnipperde
signalen-want niet zoals in In het jaar van de pest zijn zij geplaatst in een
tweeluik-ontstaat een kaleidoscopisch beeld, waarin zich nog andere signalen
voegen: dood, massa-
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mens, reclame. Het effect is enerzijds dat de tijd, het heden er dimensies bijkrijgt
en anderzijds dat het symbolisme en zelfs moralisme dat daarvan een gevolg is,
nooit expliciet of als een hinderlijke applicatietechniek is toegepast: het is er met de
losse hand doorheengestrooid.
In het gedicht ontstaat als het ware een roterende beweging, waarin allerlei
bedoelingen meebewegen zonder geheel grijpbaar te zijn. De combinaties tussen
verschillende van die eenheden worden af en toe zichtbaar, maar lossen dan weer
op in het geheel, de structuur:
Achter elke wand
Rijst
Een gezicht
Verspringt
Naar
Haar struktuur

Dit fragment uit Labyrint laat zich op verschillende niveaus lezen: als een hopeloze
speurtocht in een glazen spiegelpaleis, als de verhouding van de eenling tegenover
de massa, als een omschrijving van de eigen poëzie. Niet voor niets is het juist dit
gedicht, waar de typografie ook als een zelfstandige laag meewerkt. Verschillende
regels springen onregelmatig in, de spaties en interlinies worden gereleveerd en
midden in het gedicht staat een lange, cursief gedrukte regel:
De menigte vermaakt

verdringt zich

maakt zich breed

In de andere gedichten speelt het thema van de verwijzing naar het dichterschap
en poëtische techniek ook mee, maar meer op de achtergrond. In Lange loys en
mooie ydovye is het
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beeld van de schutter, die zich samen met zijn mooie meid op de foto schiet ook
een hint in de richting van de dichter.
Kockyn, een kermiskroniek is een chaotische gedichtenreeks die zeer bekwaam
gecontroleerd wordt, een hoepel die op één punt in beweging komt en daarna blijft
door impulsen van allerlei kanten. Een centrifuge, waarin de motieven geslingerd
worden naar de (steile) wand, zodat een lege ruimte ontstaat, unfilled, waar inderdaad
de wind van vandaag in waait.
Het is opmerkelijk dat de enige uitgewerkte liefdesscène in de reeks, Ochtend/het
gebeuren, zich weer in de kou van de eerste bundel afspeelt en vol dodelijke dreiging
zit:
Vroege vorst witselt
Het veilig hout. je koude hand
Tast langs mijn huid
As
Bedekt het pad. met zacht getik
Verkilt de norton
En wordt wit

In deze reeks vol vervreemdingen is dit gedicht het meest geisoleerd en zelfstandig
en geeft de indruk van de meest eigen lokatie te zijn, wat niet een voorkeur van juist
o

dit gedicht impliceert. De tweede reeks van de bundel, -88.3 , speelt geheel in het
decor van Poolsneeuw. In korte, gestoken verzen geeft Ten Berge beelden van het
isolement in Antarctica. Weer spelen informaties en vervreemdingen een rol, maar
minder kaleidoscopisch, er functioneert maar één contrapunt per gedicht:

Endurance
Gekraakt tussen velden van wit
Rijst zijn beijzeld tuigwerk,
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Beklimt de met koude gevoede guerrilla
Getikte gezellen, het glazen kompas.
Als kathaarse in vertraagde zelfmoord
Splijt de spiegel en paart menhirs van het ijsmassief.
Klusters van hagel doorzeven het dek
Uit de stuurkluis steekt een dubbelloops

Hier zorgt de vijfde regel op de wijze van een vergelijking voor het middeleeuwse
tegenwicht (kathaarse). De informaties blijven binnen één tijd en ruimte, maar worden
zo concreet gegeven, dat de symbolische werking niet minder is dan in Kockyn.
Zelfs kan men zich afvragen of de geïsoleerde slotregel die werking niet al te expliciet
onderstreept (dubbelloops); de eerste strofe breekt immers al voortdurend door de
grenzen van het Shackleton-gegeven, wiens schip Endurance in het ijs vastraakte
en door kruiing vernietigd werd. Een voor Ten Berge kenmerkend woord in dit gedicht
is klusters, een term ontleend aan de moderne muziektheorie, waarvan hij in de in
Merlyn (mei 1966) gepubliceerde reeks Ondergang van Tenochtitlan en Monoloog
o

in het Vinsonmassief ook andere, aanschouwelijke voorbeelden geeft. -88.3
verzelfstandigt vooral het woord als taalmateriaal, in tegenstelling tot de
syntagmatische vormgeving van In het jaar van de pest en Kockyn. Net zoals in
Poolsneeuw veel ‘harde’ woorden, met uitgesproken accenten: stuurkluis, sneeuwkat,
celtucht, kiemwit, kustrots. Hetzelfde dingmatig karakter hebben de technische
woorden die het informatie-beginsel aanbrengt: spika, cirrusvegen, siluur, lichtteater.
Het bikkelharde ritme isoleert die woorden nog meer, zodat ze signalen worden,
verwijzingen. Waarnaar? Evenals in Kockyn wordt het gevecht met de taal
gesymboliseerd (Kode is kiemwit van taal), het isolement en nu ook het bederf,
waaraan zelfs de mens met ijzeren of ijskoude discipline blootstaat (Breedtegraad
waar het gordijn van rabiës de zeeën raakt). Duidelijker dan in Kockyn ook de morele
bekommernissen van de dichter, vooral
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in Morbus aedificandi, het slot van de reeks, waarin de infiltratie van Hilton in
Antarctica gehoond wordt: ‘en legt tijdig magnetiese keutels van kapitaal in
geprefabriceerde verblijven.’
Maar terwijl in Kockyn die symbolieken opgeheven werden in een wervelende
beweging, worden ze hier in de diepvries gezet met hetzelfde resultaat; het worden
dingen inplaats van sentimenten. Het is dezelfde techniek als in Poolsneeuw, maar
door de informaties en de samenhang en de veelheid van zich bij de ene lokatie
aanpassende motieven, veel concreter gerealiseerd.
De derde en laatste reeks van deze tweede bundel heeft weer een lossere
samenhang, maar de motieven zijn vrijwel eender. Het titelgedicht Swartkrans is
opnieuw een beginselverklaring:
Borend in dit mangat
(Elke aardlaag is een doodvonnis geleden)
Splijt ik silikaten. scherpgesneden gruiswolk:
Schacht in spiegelbeeld boven de groeve
Terwijl rooinek drijfjacht houdt tot messen
In het merg van wilden staan
Komen andere doden dalende vermogens tegen:
Kegels dringen traag de aarde binnen
Hoger deint de lugdiens
Maar ik dien tot niets
Dan graven naar een woord, een vaderdier
Waaraan geen eer valt te behalen
In molaren gaan mijn zenuwen tekeer
Tong spreekt allengs premature spraken tegen
Sedimenten zijn verschoven
Tijd verplaatst mijn kaakgewricht.
Waar de zuideraap zijn schedelkam betast
Heb ik vrij zicht. maar ook niet meer
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De titel heeft weer alle eigenschappen van Ten Berges poëzie: in de eerste plaats
een informatie, nieuws dat bij nazoeken een lokatie blijkt te zijn. In de tweede plaats
een verwijzing naar problemen die zich op de aarde afspelen, discriminatie. In de
derde plaats een dichterlijke annonce: krans=reeks. Die drie aspecten zitten bijzonder
duidelijk, bijna te expliciet, in het gedicht. De gegevens documenteren Zuid-Afrika;
het engagement van de dichter ligt niet in menselijke problemen, maar in zijn
dichterschap, in zijn poging andere (vergelijkbare) culturen concreet voor ogen te
krijgen. Een andere, eveneens vertrouwde connotatie is de liefdesdaad:
poëzie=liefde. Wie beseft wat dood is, is betrokken in de tijd en Ten Berge verplaatst
die betrokkenheid naar het verleden, naar andere werkelijkheden. Die ontmoetingen
in taal te documenteren is zijn vorm van leven.
En telkens leiden die recherches tot een beeld van die andere cultuur én een
eigen tijdsbeeld. Het primitieve vrouwenbeeld van Brassempouy wordt als
archeologische vondst besproken:
Zij werd ontleed, men nam haar
Maten en tenslotte werd zij kaltgestellt als ketterse.
Men had haar nauwelijks als lustobjekt begeerd

En in die bespreking ontstaat een symbolisch perspectief, dat nog versterkt wordt
door de dubbele vermenigvuldiging in de tijd: kaltgestellt en ketterse. In Lübeck is
een lifter te laat voor de veerboot naar Scandinavië bij Travenmünde en reist dan
terug naar de stad, waar hij intrekt bij ... een middeleeuwse vrouw die van mannen
weet. ‘Zij diende goden met haar aars’ is praktisch weer een vagantencitaat en de
slotregels:
Toen ik weer wegging
Had ze het van mij te pakken

wijzen ‘in hun onschuld’ naar alle richtingen die wij in de
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poëzie van Ten Berge kunnen tegenkomen: tijd/ruimte/ moraal/poëzie.
De onderzoekingstochten in het verleden in gezelschap van een vrouwelijke
tijdgenoot-maar uit welke tijd: het heden of juist het verleden-zijn niet zonder risico.
De confrontatie met de cultuurdingen die monumenten zijn verbreekt het menselijk
contact. In Nemrud dagh reist de ik-figuur mee met een meisje naar het godenterras.
‘In het stuur zit teveel speling’, maar er is contact tussen de twee tot het doel bereikt
is:
Het kijken hakt reeds op ons in.
Wij staan duidelijk alleen

In Andes wordt ook de vrouw, in het werk van Ten Berge steeds veruit de meerdere
van de man en de meest autonome van de twee, aangetast door bederf, door verval
en verloop van tijd. Het gedicht is gebouwd opgegevens van twee ver uiteenliggende
culturen, citaten van Japanse noh-spelen contrasteren met oude indiaanse motieven.
De laatste vertellen van een jonge indiaanse, vergeleken bij wie de onderzoeker
weer deerlijk tekort schiet:
bij haar huid is mijn konfektievel konserve
rond haar borsten naalddun niet vertaalbaar lopen
lijnen die, zegt zij, de zon daar heeft gezet.
piramiden hebben
hun strukturen

Haar tegenspeelster (en toekomstig beeld?) is Komachi:
Ik ben de ruïnes van ono,
De dochter van ono no yoshizane
Wat een droevige ruïne is dit

De botsing van die twee culturen, die zelfstandig naast elkaar
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worden neergezet en niet uit en te na vergeleken, maakt energieën los die informeren
o

over de maker, die zich buiten schot houdt en de feiten noteert. Al in -88.3 diende
een noh-zin als verrassende break en dat uitgerekend in het gedicht Niemand. In
Andes is het niemandsland van de dichter waarvan ook het motto van de bundel
spreekt, organischer in kaart gebracht. Na Andes volgen in de reeks Swartkrans
nog twee gedichten: Albi en Water en schaduw, schaduw en water. Zij informeren
beide over geweld, het eerste over de verbijsterende kruistocht der Albigenzen,
waarbij vooral de moord op de vrouwen de verbeelding gaande houdt: ‘zeker, het
zuiden is leeg/Als een schede’; het tweede is evenals het slotgedicht van Poolsneeuw
een romance waaruit de ijskou niet is weg te werken. Ondanks de liefdesliederen
voor Rosa en haar kind, ondanks de illusie het in leven en liefde te maken, wint een
ander besef:
Ik bouw een bloemrijk beeld voor hazeharten
Vol geweld

De time-out die de hoofdpersonen in de reeksen van H.C. ten Berge aanvragen is
slechts tijdelijk. De weg leidt terug naar het heden, waarin de dichter als moralist,
als geëngageerd individu ten gronde zou gaan. Via een omweg door allerlei culturen,
op zoek naar harde feiten, geeft hij toch weer een moralistisch tijdsbeeld, maar nu
als dichter, dat is ontastbaar en anoniem.
Het gevaar van een dergelijke methode is, dat de verwijzingen expliciet worden,
dat de lezer niet meer de vrijheid heeft de verbanden tussen de gegevens zelf te
leggen. Ezra Pound is in zijn Cantos op zijn best, als de boodschap tussen de
onderdelen van zijn culturele collage verdwijnt, als de brokstukken die hij in één
greep vat voor zichzelf blijven spreken. Ook Ten Berge is grotendeels aan dit gevaar
voor onwillekeurige uitleg ontsnapt.
En juist waar hij de informatie-gevat-in-taal het werk laat doen, ontstaan
spanningen die de bruto gegevens een meer-
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waarde geven. Die werkwijze vergt van dichter en lezer grote inspanning, maar op
basis van die discipline ontstaan legio kansen waarvan beide makers alleen maar
gedroomd kunnen hebben.
De reeks gedichten van Ten Berge, en met name zijn informatie-reeksen in zijn
tweede bundel, staan in de Nederlandse poëzie geheel op zichzelf en bieden wat
mij betreft uitzicht op de synthese van een groot aantal moderne stromingen, van
de Beweging van '50 tot en met de poëzie van gegevens en de Nieuwe Stijl. Een
synthese ook van de verworvenheden in verschillende media, een confrontatie van
de vormgevingsprincipes in poëzie, muziek, dans enz.

Rein Bloem

Over Ten Berge:
H.U. Jessurun d'Oliveira: ‘Van miniatuur tot kleinbeeld’ (Merlyn IV, nr. 6, p. 423
vlgg).

Eindnoten:
* De reeksen in Swartkrans (1966) zijn voor het merendeel vóór januari 1966 geschreven en
gepubliceerd, zodat het werk van Ten Berge inderdaad in de ‘voorgeschreven’ periode valt.
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Louis-Paul Boon: Een keerpunt?
In verband met Louis-Paul Boon noteer ik drie belangrijke feiten over de periode
'61-begin '66: 1: een hogere oplage en snel opeenvolgende herdrukken van nieuw
werk; 2: in twee herdrukken, nl. Mijn kleine oorlog en Zomer te Ter-Muren wijzigde
Boon aanzienlijk zijn teksten; 3: het nieuwe werk lijkt me van minder kwaliteit dan
zijn vroeger werk.
Een vraag die zich opdringt bij deze vaststelling: is er een verband tussen deze drie
feiten? Mij interesseert echter vooral de vraag welke de oorzaken ervan zijn, en of
deze oorzaken überhaupt kunnen achterhaald worden.
Overlopen wij vooreerst de publikaties van L.-P. Boon tijdens voornoemde periode.
In de hiernavolgende lijst werden de nieuwe publikaties in kleine kapitalen gedrukt;
tussen haakjes de herdrukken en aantekeningen.
1961: DE ZOON VAN JAN DE LICHTE
Vergeten straat (2de druk; 1ste druk 1946)
Menuet (3de = 5de druk; drukken in '55, '55, '55, '56)
1962: BLAUWBAARDJE IN WONDERLAND EN ANDERE GRIMMIGE SPROOKJES
(Deze uitgave bevat het in 1957 gepubliceerde Grimmige sprookjes voor
verdorven kinderen. Er werd slechts één verhaal bijgevoegd: nl. Blauwbaardje
in Wonderland.)
1963: DAG AAN DAG
Blauwbaardje (2de druk)
De voorstad groeit (3de druk; drukken in '42 en '54)
1964: VADER EN ZOON (bibliofiele uitgave op 125 exemplaren)
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Dag aan dag (2de druk)
De Kapellekensbaan (3de druk; drukken in '53 en '55)
HET NIEUWE ONKRUID REMY C. VAN DE KERCKHOVE (bloemlezing van Van de
Kerckhove's gedichten met een inleiding van Boon)
1965: DE BENDE VAN JAN DE LICHTE (2de = 3de druk; drukken in 53' en '57)
De Paradijsvogel (2de druk; 1e druk 1958. Deze tweede druk was ogenblikkelijk
uitverkocht.)
Boontje's Reservaten (herdruk van de 5 afzonderlijk verschenen boekjes
Boontje's reservaat, gepubliceerd van 1954 tot 1957.)
Vergeten straat (3de druk)
Mijn kleine oorlog (3de druk; drukken in '46 en '60)
HET ONTSTAAN VAN DE SOCIALISTISCHE TONEELBOND TE AALST (Brochure)
OLSJT (bibliofiele uitgave op 100 exemplaren)
In de loop van 1966 verscheen de 3de druk van Zomer te Ter-Muren, de 4de druk
van De Kapellekensbaan en de 4de druk van De voorstad groeit. Van de oplagen
zijn me slechts twee cijfers bekend: De voorstad groeit-een met de L.J. Krijnprijs
gelanceerd boek-werd in een oplage van 3000 exemplaren gedrukt; Blauwbaardje
in wonderland en andere grimmige sprookjes had bij de eerste druk een oplage van
10.000 exemplaren.
De snel opeenvolgende drukken van het nieuwe werk van Boon zowel als het
herdrukken van het andere werk, wijst erop dat rond de jaren 60-65 dé grote
doorbraak van Boon moet gesitueerd worden, vooral indien wij het begrip ‘doorbraak’
koppelen aan absolute cijfers. Boon heeft het ‘grote’ lezerspubliek veroverd. Werkelijk
miskend is Boon natuurlijk nooit; ieder ernstig literair criticus of schrijver in het
Nederlands taalgebied erkende vanaf het debuut zijn meesterschap. Het is niet
nodig hier een aantal uitspraken in te schakelen. Ik breng toch één opinie naar voren
omdat zij uit een onver-
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wachte en voor ons minder bekende hoek komt. N.P. van Wijk Louw noteerde in
februari 1958: ‘Laat ons een ander geval neem van taal-eksperimentatie, of van
vernuwing deur nuwe woordgebruik: die stijl van Louis-Paul Boon-vir my een van
1
die heel-belangrikste prosaïste wat vandag in Nederlands skrywe.’ De erkenning
van de genialiteit van Boon bleef echter beperkt tot de wérkelijk in de literatuur
geïnteresseerden; deze mensen hebben hun belangstelling voor Boon niet verloren:
getuige-voor het eerst in Boons schrijverscarrière-de publikatie van bibliofiele
2
uitgaven en vooral de hernieuwde kritische benadering van Boons werk. Ook de
‘officiële’ letterkunde integreerde Boon de laatste jaren: ná o.a. De Bom, Roelants,
Baekelmans, Ernest Claes en Felix Timmermans kreeg ook hij in 1964 zijn
monografie in de reeks Monografieën over Vlaamse letterkunde door het Ministerie
van Nationale Opvoeding en Cultuur uitgegeven. In 1965 kreeg Boon voor het eerst
een werkbeurs toegewezen; in de jaren '48-'54, de meest vruchtbare van zijn
schrijverscarrière, en toen Boon uitsluitend van zijn pen poogde te leven, was er
van enige steun geen sprake. De driejaarlijkse staatsprijs voor proza ontglipte hem
echter nog steeds: in 1963 ten voordele van Hubert Lampo, in 1966 ten voordele
van Piet van Aken.
De invloed van Boon op de jongere schrijversgeneratie was (is) nochtans
3
ontzaglijk: men leze hierover Hugo Raes' mening.
Waaraan is het groeiend succes van Boon te danken? Alleen een uitgebreid
statistisch onderzoek naar de lezers van Boon zou hierop een wetenschappelijk
antwoord kunnen geven. De oorzaken die ik aanstip kunnen beslist gemakkelijk
uitgebreid;-misschien ontkend worden, daar ze gedeeltelijk slechts steunen op
indrukken en een ‘opinie’ i.v.p. ‘feiten’ geven.
Ik aanvaard het axioma dat het lang duurt alvorens werkelijk
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oorspronkelijk en belangrijk werk het grote publiek bereikt; de literatuur hierover is
uitgebreid. Was het werk van Boon bij verschijnen in het Nederlands taalgebied dan
oorspronkelijk en nieuw? Ongetwijfeld. Paul de Wispelaere toonde in een
structuuranalyse van De Kapellekensbaan en Zomer te Ter-Muren aan dat dit werk
niet hoeft onder te doen voor hedendaags werk van de richtinggevende auteurs in
het buitenland; Herwig Leus toonde op zijn beurt de verstrekkende symbolische
4
inslag aan van een boek als De Paradijsvogel. Ik wijs er slechts op, dat de moderne
roman hoe langer hoe meer naar de symboolroman schijnt te evolueren (Iris
Murdoch, Michel Butor, W.F. Hermans). De andere strekking in de moderne
romanevolutie, nl. het registreren en het uitsluitend weergeven van documenten
vinden wij bij Boon reeds in 1953. (Zie o.a. Tijd en Mens III/4) Ook de collagetechniek
paste Boon lang voor wie ook in ons taalgebied toe: reeds in 1946 in Mijn kleine
oorlog; meesterlijk in Menuet (1955) en De kleine eva uit de kromme bijlstraat (1956).
Boon was op Kluge's Stalingrad een generatie vooruit. De kracht van Boons
collageteksten ligt in de tegenstelling en spanningen in éénzelfde boek tussen
elementen ontleend aan de dagelijkse realiteit (de krant, de publiciteit) en imaginaire
toestanden en figuren. Dit soort collage heeft nog weinig te maken met de
dadaïstische experimenten of de poëtische expressionistische en surrealistische
collages. Boons collage-techniek behoort tot de belangrijkste uitdrukkingsmiddelen
van deze eeuw; een techniek die de literatuur vandaag de dag grondig van aanschijn
doet veranderen.
Dit alles verklaart meteen de hernieuwde literair-kritische belangstelling voor Boon
die ik reeds aanstipte, maar tevens het gebrek aan belangstelling bij het ‘grote’
publiek (en de kleine recensenten) voor wat aanvankelijk vreemd aandeed. Dit
‘grote’ publiek werd bovendien afgeschrikt door de zgn. immorele inhoud en strekking
van Boons werk, extra in de verf gezet door moraalridders en de officiële literaire
voorlichters van de honderden cultuurpagina's van onze kranten
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en tijdschriften. Ik ben een voorstander van een zo strikt mogelijk benaderen van
literair werk als autonome, a-morele artistieke schepping. Maar aan literatuur als
sociaal verschijnsel met een ‘morele’ weerslag kunnen wij-nog steeds-niet
voorbijgaan.
Vanaf de eerste publikatie was Boons werk ‘moreel’ niet aanvaardbaar; en niet
alleen in Vlaanderen. Ik citeer opzettelijk een Nederlandse anonieme stem. Ik bezit
vrijwel alle recensies over Boon: deze anonieme stem over Menuet geeft puik het
klimaat van 85% van de Grote Persstemmen weer: ‘Het geheel levert een
neerslachtig relaas op van een mensenbestaan zonder enig uitzicht; nog
neerslachtiger door de platvloerse antigodsdienstigheid en de seksuele bezetenheid.
(...) Men begint zich bezorgd af te vragen: voor wie schrijft Boon eigenlijk. (...) Wie
zo'n boek louter esthetisch of technisch waardeert, doet het onrecht aan in zijn
diepste intentie. Dat het dienstmeisje en de vrouw, niet voldoende anders
genuanceerd, zich evenzo uitdrukken als de hoofdpersoon die gemakkelijk
geïdentificeerd wordt wat zijn levensuitzicht betreft met de schrijver, wijst uit dat L.P.
Boon in zijn eigen slop verdwaald is: hij kan zich geen ander standpunt dan het zijne
meer indenken. Mijn eerlijk oordeel: dit boek ware beter ongeschreven gebleven.’
Vooral Boons vrijmoedig benaderen van de seksualiteit heeft-naast zijn scherpe
recensies-zijn literaire carrière waarschijnlijk meer geschaad dan uitvallen tegen
kerk, partij en staat. Boons werk is vanaf de eerste pagina van zijn oeuvre
doortrokken van ironie, twijfel, relativisme. Boon is geen ‘Gelover’, hij is bruikbaar
voor geen enkele kerk of partij-integendeel. Hij ridiculiseert uiteraard iedere vorm
van gezag-dus ook het ‘literaire’. Van 1948 tot 1956 had Boon het als recensent
voortdurend aan de stok met de Grote en Kleine Luyden die het literaire weer bepalen
in Vlaanderen; hij trok van leer tégen het enge provincialisme en tégen wat onder
de verzamelnaam ‘Vlaamse literatuur’ in Vlaanderen aan de man gebracht werd
(wordt) via Davidsen andere fondsen. Over de polemieken uit deze jaren ligt nu
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reeds stof; gekneusde tenen zijn genezen of liggen te rotten; Boon werd ook op het
kleine enge terrein van de literatuur tot honorabel man geproclameerd. Maar twintig
jaar lang (ongeveer) bleven honderden katholieke (en ook wel andere) bibliotheken
voor hem gesloten; twintig jaar lang (ongeveer) werden zijn boeken door katholieke
(en ook wel andere) boekhandelaren niet verkocht in Vlaanderen. Dit is een realiteit;
de verspreiding van de geschriften van de viezerik en pessimist werd twintig jaar
lang (ongeveer) geboycot.
Wat is er ondertussen op maatschappelijk en literair gebied al niet veranderd, de
laatste tien jaar! Veel van Boons aanvankelijk revolutionaire denkbeelden-zowel
literaire als ideologische-zijn nu courante begrippen geworden. Een vergelijking
tussen de new-left-beweging en de ideeën van Boon leidt tot treffende
overeenkomsten. L.P. Boon is als ieder revolutionair bij het begin van zijn carrière
op een muur van onbegrip, haat en laster gestoten. Nu de evolutie uitgewezen heeft
dat Boon inderdaad ‘gelijk’ had, zijn én de erkenning én de doorbraak automatisch
gevolgd.
Houdt die doorbraak verder ook verband met het schrappen in De
Kapellekensbaan (nog niet onderzocht), Mijn kleine oorlog en Zomer te Ter-Muren?
M.a.w. heeft Boon zich enigszins aan ‘het publiek’ aangepast? Een te voor de hand
liggende conclusie.
Kijken wij naar de aard van de schrappingen in Mijn kleine oorlog. René Gysen
vergeleek woord voor woord de druk van 1946 met deze van 1960 en publiceerde
5
integraal het resultaat van dit onderzoek. Zijn conclusie liegt er niet om: het verschil
tussen beide boeken is belangrijk. De tweede druk van Mijn kleine oorlog heeft in
hoge mate zijn provocerend karakter verloren. Gysen besluit: ‘Het valt nu niet moeilijk
meer een algemene lijn te trekken: strekking van de Querido-editie 1960 is te
verzoeten, te verzachten, de al te scherpe uitwassen van Boons agressiviteit te
besnoeien, een eind tegemoet te komen aan de gemiddelde normen van fatsoen
en intelligentie.’
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De ‘gekuiste’ derde druk van Zomer Te Ter-Muren verscheen met een ironische
verantwoording: zonder enige twijfel werd zij ingegeven door de
(binnenkamer-)reacties in Vlaanderen na de publikatie van het deerlijk toegetakelde
Mijn kleine oorlog. Uit Boons inleiding citeer ik: ‘Hier is het nieuwe “Zomer te
Ter-Muren”, dat gewoon het ouwe “Zomer te Ter-Muren” mag genoemd, maar met
104 ½ bladzijden uit weggescheurd. 104 ½ bladzijden zal men uitroepen ... Maar
dan heeft die toch heel wat geschreven dat de-moeite-niet-waard mag genoemd!
Dat is ook zo, ik heb nu eenmaal van het goede teveel geschreven. Maar algelijk,
de bladzijden waarover een kruis werd getrokken, mogen gerust in de boeken van
veel anderen bijgeplakt .. dan zouden ze tenminste óók wat geschreven hebben.
(...) De eerste steen van mijn standbeeld leggend, nam ik dan dit boek ter hand, om
er alles uit weg te scheuren dat mijn grootheid in het gedrang kon brengen. (...) En
tenslotte ging er op advies van Kramiek, held uit dit boek, de rest uit weg. Hij was
het immers die de historische woorden sprak: “wat in uw werk ontbreekt, is dat wat
er te veel in is”.’ Ongetwijfeld heeft Boon er ‘literair’ goed aan gedaan te wieden in
Zomer te Ter-Muren; het boek bevatte in zijn oorspronkelijke editie te veel
herhalingen en langdradige passages. De strekking van de schrappingen vertoont
echter dezelfde tendens als die uit Mijn kleine oorlog.
Ik kom nu tot de belangrijke vraag: schrapt(e) Boon om toe te geven aan het
publiek (de literaire touwtjestrekkers en de moralisten), of zijn de gefatsoeneerde
teksten een gevolg van Boons evolutie?
Ik ben overtuigd van het laatste. Ik speel hiervoor een nietkritisch literaire kaart
uit die de beperkte waarde heeft van iedere getuigenis. Ik volg het werk en de
persoonlijkheid van Boon sinds jaren, praat wel eens met hem: Boon is helemaal
niet op succes uit. De onverschilligheid voor literatuur als maatschappelijk
verschijnsel zoals hij die de laatste jaren manifesteert is geen pose. Trouwens,
gesteld dat Boon wél op Succes uit was-wat verder natuurlijk nog niets aan iemands
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eventuele literaire waarde of grootheid afbreuk doet-dan weet een intelligent man
als hij dat vandaag de dag een ‘image’ (heilige of smeerlap) van groter belang is
voor het succes en de verkoop dan het schrappen van provocerende passages. En
Boon breekt (onverschillig) zijn image af.
Neen, er heeft zich een evolutie in de denk- en vooral de gevoelswereld van Boon
afgespeeld waarvan de nieuwe publikaties en de schrappingen getuigenis afleggen.
Als steeds, vanaf de eerste publikatie tot op heden, is Boon zichzelf gebleven (ik
heb enige reserve voor Het nieuwe onkruid). Het kan wel paradoxaal lijken, maar
de schrappingen getuigen van een grotere mate van eerlijkheid tegenover zichzelf
dan wanneer hij de herdrukken zonder revisie zou gepubliceerd hebben. Multatuli
veranderde zijn teksten ook voortdurend: ook hij wou bij iedere herdruk tonen wie
hij op dát ogenblik was, hoé hij over de dingen dacht. Multatuli knoeide echter met
de tekst zélf niet, maar voegde uitgebreide noten aan zijn werk toe. Multatuli's notities
zijn overwegend scherper dan de oorspronkelijke tekst. Multatuli werd in zijn
eenzaamheid een bitter man. Bij Boon heeft een omgekeerde evolutie
plaatsgegrepen: de volgende passage uit Het nieuwe onkruid mag men letterlijk
opvatten: ‘Alles wat zwaar, donker en naargeestig was, vond ik mooi. Een film die
zich in mist, nacht en duisternis afspeelde was voor mij steeds een meesterwerk.
Sindsdien ben ik wel wat veranderd. Ik kan nu ook iets heel mooi vinden dat licht
en plezierig is, iets met een ballonnetje in de wind, iets met van die geestige dialogen
waarbij je zit te grinniken van de pret’ (p. 12). Ook de volgende passage uit hetzelfde
boek weerspiegelt Boons huidige levenshouding: ‘Dat is het vreemde wat mij
gebeurde, en dat ik graag in dit boek naar voor wil brengen: ik geloof in niets meer,
maar ik heb ontzaggelijk meer liefgekregen’ (p. 53). Deze ‘liefde’ voor de medemens
is geen anachronistisch begrip, noch een nieuw element in Boons werk, want zij is
aanwezig in al zijn werk. Wat betekent anders: ‘schop de mensen een geweten’?
Boon heeft jaren lang tegen het onbegrip van
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de mens voor de mens geprotesteerd: Menuet is een kreet van pijn, omdat Boon
zich als mens tussen de mensen zo eenzaam voelde. Hij leerde het leven
ondertussen aanvaarden. Hij wil de ‘liefde’ er echter thans niet meer inschoppen
en beweert nu: leef en laat leven. Zijn scepticisme weerhoudt Boon ervan als bv.
Vinkenoog ‘liefde’ te gaan prediken. Hij heeft gevonden waar hij jaren lang naar
zocht: nl. een ‘reservaat’ waar hij vrij zijn eigen leventje leiden kan.
Ik vraag me af, of deze veranderde kijk op de wereld-en zijn veranderde literaire
‘houding’ en produktie-verband houdt met de oplossing van Boons Lolita-complex,
indien er al van een Lolita-complex sprake mag zijn. In 1962 verscheen Blauwbaardje
in wonderland en andere grimmige sprookjes, een in vele opzichten belangrijke
publikatie voor de problematiek die ik nu aanboorde. Blauwbaardje zoals het
verscheen in 1961 bevat zoals reeds vermeld twee delen: Blauwbaardje in
wonderland en Grimmige sprookjes. Blauwbaardje verscheen voor het eerst in
Vooruit in Boons dagelijks hoekje op 16-XII-'61; het verhaal werd in Vooruit nooit
volledig gepubliceerd. De grimmige sprookjes werden geschreven in 1956-1957 en
verschenen uitsluitend in boekvorm. Beide delen van het boekje zoals wij het nu
kennen, verschillen grondig op essentiële punten.
Blauwbaardje in wonderland is in de eerste plaats een virtuoos taalspelletje; de
beeldrijke taalassociaties hebben alle betrekking op seksualiteit: ‘De krant ritselde
bij het omslaan (d.i. een krant waarmee het meisje Blauwbaardje gekleed is-w) en
de drie mannetjes wierpen zich op een boeiende reportage over speleologie en het
verschil dat valt waar te nemen tussen staande stalagmieten en hangende
stalactieten’ (p. 69). Boon verwerkte daarbij veel volkse uitdrukkingen met seksuele
toespelingen: ‘Kom nu, zei ze, wie niet van vermenigvuldigen houdt moet ook de
vierkantswortel niet gebruiken.’ Ironisch laat Boon door de knorrige kabouter uit
Sneeuwwitje over Blauwbaardjes taalassociaties, toespelingen en grapjes zeg-
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gen: ‘Dat lijkt me van dat experimenteel gedoe dat ernstige auteurs onwaardig is’
(p. 41). In Blauwbaardje gebruikte Boon ook zijn reeds vermelde collagetechniek:
het geheel vormt een aaneenschakeling, weer volgens associatieve invallen, van
Grimms sprookjes. Centraal staat echter het opgroeiende meisje Blauwbaardje: het
Meisje uit Menuet, of beter, hét meisje uit het gehele oeuvre van Boon, dat zijn
hunker naar het ongerepte symboliseert. In hoeverre het nymfolet-complex het leven
van de heer Louis-Paul Boon beheerst is echter een kwestie die ons niet aangaat-het
belang ervan zal wel door onvoldane vrouwen en zedemeesters overschat worden.
6

Het is de schrijver Boon die ons interesseert omdat het een groot schrijver is. Het
verhaal Blauwbaardje eindigt op een verrassende wijze: de auteur van het boekje
Ontrukt het meisje uit de sprookjeswereld en ... huwt haar. Ik vraag me af of rond
de jaren 1960 1. Boon niet van dit soort Lolita-complex verlost werd (dit ‘literaire
huwelijk’ krijgt daardoor een verstrekkende symbolische betekenis), 2. of zijn tot
dan toe pessimistische levensvisie-mogelijk door een niet realiseerbare hunker
gevoed-daardoor niet in een meer optimistische levensaanvaarding evolueerde, 3.
door dit alles ... de ‘grote’ Boon niet de drift tot het schrijven verloor. Verschillende
andere publikaties wijzen in deze richting. De gewraakte herdruk van Mijn kleine
oorlog verscheen met een nawoord waarover René Gysen in zijn vergelijking van
de twee drukken schreef: ‘Maar het zou onrechtvaardig zijn niet te benadrukken dat
Boon in het in de Querido-editie toegevoegd hoofdstukje “Vijftien jaar later” met
bewonderenswaardige moed autobiografische gegevens prijsgeeft over zijn nooit
uitgesproken, maar wel geraden verliefdheid als volwassen, gehuwd man op een
meisje dat van haar twaalfde tot haar achttiende jaar als hulpje in zijn huishouden
kwam.’ Ik denk niet dat de auteur uitsluitend verliefd was op dit hulpje, maar op ‘het
jonge meisje’ in het algemeen; voornamelijk dan op vroegrijpe, demonische meisjes.
Dit thema komt te vaak
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en te doordringend voor in het gehele oeuvre van Boon; iedere vorm van ‘schroom’
om dit onderwerp ter discussie te brengen is daarom misplaatst. In Het nieuwe
onkruid bekent hij-en ik kan niet voldoende onderstrepen dat het werk van Boon
vrijwel uitsluitend auto-biografisch is-: ‘Bovendien kende mijn vrouw mijn deugden
en mijn zwakheden. Ze wist dat ik van mooie meisjes hield, maar dan-hoe moet ik
het zeggen-als een soort natuurbewonderaar. Ik bezat een filmapparaatje en
daarmee legde ik alles op de pelikuulstrook vast wat ik mooi had gevonden. En daar
7
waren steeds jonge meisjes bij’ (p. 82). Boon prefereert echter Nabokovs meisjes,
8
maar Boons nymfets zijn ouder; van pedofilie is geen sprake. Op Boons meisjes
is René Gysens bepaling van de nymfet uitstekend toepasselijk: ‘Een nymfet is
echter niet gewoon een meisje tussen bepaalde leeftijdsgrenzen dat bepaalde
kenmerken vertoont; ze is bovendien een imago (een demon) die de nymfolet onder
bekoring houdt. De nymfolet is niet alleen een wetenschappelijke, maar ook een
poëtische categorie.’ (Cursivering van mij). Boon omschrijft zijn nymfolet aldus in
Het nieuwe onkruid: ‘Zij was een mengsel, een vreemd en onontwarbaar raadsel.
Zij kon lief zijn, en ze kon zo boosaardig zijn, en ze kon ook-en dat had ik nu meteen
begrepen-de slavin zijn van wie hard genoeg met de riem er op los sloeg’ (p. 108.
Vanaf deze vaststelling wordt de auteur verliefd op het hier beschreven meisje
Tania)-‘Ik had ze lief, deze jonge roofdieren, deze jonge speelse wilde katten, die
met een wreed klepperen van de muil een vogeltje kunnen bespringen’ (p. 73)-‘Ik
staarde me verloren op haar die misschien niet zo'n mooie benen had en zo'n
netgepast figuurtje om tot koninginnetje te worden uitgeroepen, of om geschilderd
en gefotografeerd te worden, maar in wier ogen ik een donkere onderstroom van
gedachten en gevoelens zag kolken’ (p. 146). Betekent het literaire huwelijk van de
auteur met zijn schepping Blauwbaardje inderdaad dat de mens Boon zijn innerlijk
conflict opgelost heeft? Betekent deze episode, dat de sadistische
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elementen in Boon volledig bedwongen werden? In het tweede gedeelte van
Blauwbaardje in wonderland en andere grimmige sprookjes-dat dus vijf à zes jaar
voordien geschreven werd-is er van een harmonische oplossing-een
huwelijk-helemaal niets te bespeuren. Deze grimmige spookjes zijn niet als
Blauwbaardje een collage van bestaande sprookjes, noch vrolijke virtuoze
taalspelletjes, maar inderdaad grimmige verhalen, waarin de hoofdpersoon jonge
meisjes ontvoert, vermoordt of verkracht. De eerste titel van het eerste verhaal is
veelzeggend: ‘De triestige merel’; trouwens geheel dit korte verhaal is exemplarisch
voor al de verhalen. De trieste merel is hier ... de eenzame man uit Menuet, verloren
in zijn onvervulde erotische dagdromen. De laatste zin van dit verhaal is ook
exemplarisch én voor de andere verhalen én voor mijn stelling: ‘maar ik zit hier
eenzaam en fluit in de regen.’-Deze eenzame merel huwt de meisjes niet.
Ik laat aan de lezer de speculaties over die voortvloeien uit de vergelijking van
mijn conclusies met de volgende passage uit Het nieuwe onkruid (de auteur vertelt
dat hij de nazi's haat en geeft dan de reden waarom; de episode speelt zich af tijdens
de Eerste Wereldoorlog toen Boon 2 à 6 jaar was): ‘En dat was het ergste niet, maar
zij wierpen ook over mijn geslachtsleven een schaduw. Want toen zij aankwamen
dreven ze alle bewoners uit hun huizen en staken ze die huizen in brand, en midden
deze verschrikking begon plots een vrouw te baren. Nooit of nooit meer zijn de
dierlijke kreten van deze vrouw in barensnood uit mijn oren geraakt. Ik zag het kind
te voorschijn komen. En u zult ook dit belachelijk vinden en de schouders ophalen,
maar jaren later, toen ik een man geworden was, kon ik geen vrouw naderen, strelen
en liefhebben, of ik hoorde weer die afschuwelijke kreten’ (p. 29).
Herhaaldelijk kwam reeds Het nieuwe onkruid ter sprake. In vergelijking met het
andere werk van Boon is het misschien wel een zwak boek, maar het bevat toch
een belangrijk aantal sleutels voor de benadering van het andere werk van Boon.
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Het boek werd geschreven op twee weken, in een plotse aandrift; Boon spreekt
over een koorts die hem a.h.w. overviel en verbloemt niet dat hij door het schrijven
van dit boek zijn verliefdheid op een zestienjarig vriendinnetje van zijn zoon
kwijtgeraakte. Het meisje Tania verschijnt voor het eerst enkele malen in Boons
hoekje onder de naam Sonja. (eerste beschrijving: 22-III-'62). In zijn hoekje beschrijft
Boon het meisje en hun dagelijkse ontmoetingen in het forenzentreintje. Deze
passages vinden wij twee jaar later haast letterlijk in zijn boek weer. Ondertussen
las men in Vooruit op 13-II-'63: ‘Ik heb niet gelogen, gisteren en eergisteren toen ik
bekende een nieuwe roman te schrijven. Het is me zo opgekomen gelijk ook griep
komt, of een liefde op het eerste gezicht. Je kijkt er zelf wat verwonderd bij op, en
zegt: “wel, wel, ik heb het weer zitten”. En het is dan nog een van die romans die
ge in een koorts, in een soort razernij schrijft. Iets wat me in geen jaren van jaren
meer gebeurde. Want de laatste tijd deed ik het kalmer aan, zoals het een bezadigd
man betaamt. Als ik nog eens wat werkte, dan was het zoals een huismoeder aan
een breiwerk. (...) Dit is een roes, waarbij ik me moet haasten dat het er allemaal
is uitgeflapt. (...) Ik dacht ook dat het me nooit meer overkomen ging. (...) Liever
dan me op te sluiten tussen vier muren, en achter een berg onbeschreven papier,
ging ik een pintje drinken, en een babbeltje slaan (...) Nu, en hierdoor gebeurde iets
geks met me, ze zeurden veel te veel: en dat de wereld slecht is, en dat de jeugd
een Misdadige Jeugd is, en wat nog veel meer. En ik ontdekte bovendien, dat ik
wél praten kon met die hogergenoemde jeugd. Ze drukte net dezelfde plaatjes op
de jukebox in die ook ik graag hoorde. En ze lazen net dezelfde boeken, van Hugo
Claus en Harry Mulisch, U kent dat soort. En de jongens lieten hun baard groeien,
en de meisjes kamden hun haar niet meer. Bij hen voelde ik me thuis, bij hen voelde
ik me gelukkig, bij hen voelde ik me jong. Wel en daarna gebeurde iets nog vreemder
met me, iets dat me wel wat verbijsterd heeft achtergelaten. Want die ouwe peetjes
waarmee
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ik niet praten kon, die lieten me vallen. En de jongelui, van hun kant, die vonden
het vervelend dat ik steeds onder hen was. “Wat moet die ouwe steeds tussen ons?”
wilden ze weten. Ja, verslagen bleef ik achter. Heel alleen stond ik daar. En het
enige wat me overbleef was er nog gauw een boek over te schrijven. “Het nieuwe
onkruid” heet het. Het nieuwe onkruid, dat met het oude onkruid niets te maken wil
hebben.’ In dit hoekje staat eigenlijk méér dan in het gehele boek: Boon bekent er
in ondanks alles nog steeds een eenzaam man te zijn. Dit komt niet naar voren in
Het nieuwe onkruid. Het gehele boek heeft vaak meer weg van een preek; zeker
van een halve biecht. Hij erkent zijn verliefdheid: maar hij zegt té herhaaldelijk en
nadrukkelijk: ‘kijk eens, wat een eerlijk man ik ben. Ik word wel verliefd op jonge
meisjes maar kan mij lekker beheersen en mezelf van mijn kwaal genezen’. Het
gehele boek lijkt me niet alleen geschreven om zich van Tania te verlossen, maar
eerder om zichzelf tegenover vrouw, lezers en kennissen te verontschuldigen. Of
Boon zich in deze geschiedenis al of niet beheerst heeft, gaat ons als lezer niet aan,
zomin als de historie an-sich. In het boek leest men herhaaldelijk dat het ‘niet mag’
omdat hij getrouwd is. Dit is misschien wel een nobele gedachte, maar confronteert
ons niet met de wérkelijke drijfveren van ‘de onthouding’ of de drang naar het meisje
Tania. Het nieuwe onkruid is het boek van de niet neergeschreven, nauwelijks
gesuggereerde ‘innerlijke waarheid’. Daarom is het trouwens Boons zwakste boek.
Wat me als lezer interesseert is wat ik in de andere boeken van Boon steeds vind:
de vraag naar het waarom der dingen; de inwendige vulkaan bij de auteur. Boon
schreef dit boek-of het lijkt althans zo-om zich ‘mooi’ voor te doen. Ik hoor liever de
trieste merel fluiten. De weemoed in het boek is echter onbetwistbaar. Wat zich rond
de jaren '60 op laten wij het noemen ‘intellectueel’ vlak heeft afgespeeld zou zich
in de jaren '63, '64 wel eens in werkelijkheid hebben kunnen voordoen: Boon overwint
een vlaag van verliefdheid omdat hij innerlijk tot rust geko-
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men is, in vrede leeft met deze aanvaarde wereld. Of deze aanvaarding ook zijn
‘politieke’ denkbeelden (in de ruimste zin) beïnvloed heeft moeten wij afwachten tot
een volgend boek. In de laatste ‘sociale roman’ (De zoon van Jan de Lichte) vinden
wij dezelfde Louis-Paul Boon weer van 20 jaar geleden, misschien alleen een beetje
9
sceptischer. In tegenstelling met de beweringen van Weisgerber bespeur ik
bovendien ‘literair’ heel weinig evolutie bij Boon. De zoon van Jan de Lichte is
geschreven vanuit dezelfde marxistische tijdsoptiek en volgens dezelfde
romanformule als De voorstad groeit. De zoon van Jan de Lichte geeft bovendien
een uitstekende synthese van Boons politiek-maatschappelijke inzichten.
Blijft de vraag open: heeft de grote Boon, deze van De Kapellekensbaan en Zomer
te Ter-Muren door zijn huwelijk met Blauwbaardje zijn grootheid verloren?

weverbergh

Enkele studies over Louis-Paul Boon:
Hugo Claus: Louis-Paul Boon. Monografieën over Vlaamse letterkunde,
Manteau, Brussel 1964.
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Marc De Kock: ‘Utopia der Vrijheid’. In: Tijd en Mens, 1, nr. 6, juli/augustus
1950.
Jean Weisgerber: ‘Proefvlucht in de literaire ruimte’. In: Nieuw Vlaams Tijdschrift,
februari 1966, p. 162 vlgg. (over De voorstad groeit).
Jean Weisgerber: In: Aspecten van de Vlaamse roman, 1927-1960, Polak &
Van Gennep, Amsterdam 1964.
weverbergh: ‘De muze tussen waarheid en fatsoen: Menuet van Louis-Paul
Boon’. In: De Vlaamse Gids 1965, 11, p. 689 vlgg.
weverbergh: ‘Zo maar een stukje uit de krant?’ In: BokBoek, De Bezige Bij,
Amsterdam 1965.
Louis-Paul Boon. Nieuwe Nijgh Boeken nr. 11. Nijgh & Van Ditmar, z.p.z.j.
(Bijdragen van weverbergh, Harry J.F. Konings, Jean Weisgerber, Paul de
Wispelaere, Herwig Leus, Roger Tavernier, Hugo Raes en René Gysen.)

Eindnoten:
1 N.P. van Wijk Louw: Vernuwing in die prosa. Grepe uit ons Afrikaanse ervaring, Human &
Rousseau, Kaapstad 1963.
2 Louis-Paul Boon. Samengesteld door de redactie van Komma, Nijgh & Van Ditmar, Den Haag
1965 (Nieuwe Nijgh Boeken II). Met medewerking van o.a. Hugo Raes, Paul de Wispelaere,
Herwig Leus en Jean Weisgerber.
3 Hugo Raes: op. cit., p. 106.
4 P. de Wispelaere en H. Leus: op. cit., resp. p. 35 en p. 57.
5 R. Gysen: op. cit., p. 110.
6 Parafrasering van René Gysens mening over Nabokov in Grillige Kathleen, Nijgh & Van Ditmar,
Den Haag 1966, p. 141.
7 (V.) Nabokov: Lolita, Olympia Press, Parijs 1961, p. 15-16.
8 R. Gysen: Grillige Kathleen, op. cit., p. 102-103.
9 J. Weisgerber: Louis-Paul Boon, op. cit., p. 22.
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Hugo Claus: Devotissimus et doctissimus doctor
Tussen 1961 en 1965 publiceerde Hugo Claus onder meer: een toneelbewerking
van Charles De Costers Ulenspiegel (1965); Thyestes, ‘toneelstuk naar een tragedie
van Seneca’ (1965); ‘Negen Randgedichten bij l'Inferno, Canto XIII’ (1962); Oog om
Oog (1964) naar gedichten uit de Griekse Anthologie die hij het vorige jaar al verfilmd
had; Een geverfde Ruiter (1961) en ‘Het Teken van de Hamster’ (1963) waarin
herhaaldelijk gebruik wordt gemaakt van picturale en literaire bouwstoffen. Reeds
de jonge waaghals die zich tancredo infrasonic (1952) noemde, wou een brug slaan
tussen het modernisme en de traditie, en mettertijd, vooral sinds De Oostakkerse
Gedichten (1955), treedt dit streven op de voorgrond. Gaandeweg wijkt het diermens
voor de cultuurmens en wordt de verkenning van de individuele wereld vervangen
door een citatenkunst die Claus in De Verwondering (1962), zijn stoutste
romanexperiment, op de spits heeft gedreven.
1
Kenschetsend voor deze periode is inderdaad het verlangen uit de ‘privéstolp’
te geraken en voeling te krijgen met de ander via de gemeenschappelijke waarden
van kunst, mythe en geschiedenis. Daarom schrijft Claus ook toneelstukken, al weet
hij maar al te goed dat het probleem van de communicatie onoplosbaar is en dat
2
woorden altijd op lezer of toeschouwer afschampen. Doch terwijl alleenstaande
woorden en zinnen te kort schieten, probeert hij zich toch verstaanbaar te maken
door die opeen te hopen en te combineren tot leidmotieven, beelden en patronen
die min of meer bekende elementen uit ons culturele erfgoed evoceren. Vandaar
de lengte van ‘Het Teken van de Hamster’ en de overheersing van de legato-stijl
die het vroegere staccato nu zo vaak ver-
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dringt. Vandaar ook dat de hand die Claus ons reikt een handschoen aan heeft en
dat hij aan de bevolking meestal slechts berichten in code richt. De belangstelling
voor het verleden gaat gepaard met een barokke of maniëristische hermetiek en
weerspiegelt wellicht daarenboven een poging tot verweer tegen de allesvernielende
tijd.
3
De Verwondering, aldus de schrijver , is een allegorie. Met de reproduktie van de
harpij die op het kaft prijkt, geeft Claus ons van meet af aan te kennen dat wij het
verhaal niet enkel letterlijk mogen opvatten. Met mimesis heeft dat weinig of niets
te maken: de intrige bestaat uit een aantal tekens die nauw samenhangen en
allemaal naar hetzelfde concept verwijzen. Om het laatste zo nauwkeurig mogelijk
te kunnen omschrijven, dient men dus eerst het geheel uit elkaar te nemen, de
afzonderlijke beelden te identificeren en te interpreteren. Hier is alles doordacht en
berekend: deze roman is maak-werk van de edelste soort evenals de poëzie van
Valéry, Ezra Pound en T.S. Eliot. Vanzelfsprekend schept de kunstenaar nooit uit
het niets. Eerst op de achtergrond van een traditie-het doet er weinig toe of deze
inheems dan wel uitheems is, vereerd dan wel verworpen wordt-krijgt zijn werk vaste
vorm. Maar de beeldenreeksen van Claus en de eigenaardige montage daarvan
wijzen op heel wat anders dan dit gewone proces. Het is in zekere zin de ars
4
combinatoria van Lullus (een van de namen van de hoofdpersoon, p. 11) die Claus
doet herleven: een kabbalistisch spel met letters, syllaben, woorden en begrippen
waarbij een netwerk van onverwachte associaties, ja een Welttheater van louter
artificiële, dat wil zeggen artistieke vormen ontstaat dat op zijn beurt op een mozaïek
van citaten en verwijzingen berust. De romanschrijver experimenteert nog steeds
met woorden, doch wel verre van spontaan op te borrelen uit het onbewuste hebben
deze woorden thans betrekking op de historie.
Deze ‘leraarsroman’ is doorspekt met namen van kunstenaars en schrijvers:
Ruysdael (p. 101), Rodin (p. 104),
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Kolbe (p. 201), Arno Breker (p. 201), Emily Dickinson (p. 49, 137), Rodenbach (p.
123), Rilke (p. 137), enz. Vreemd genoeg zijn die directe aanwijzingen blijkbaar
haast nutteloos. Niet alleen maakt Claus het ons niet gemakkelijk, maar hij lijkt ons
zelfs telkens weer op een dwaalspoor te willen brengen. Zou hij dan het lezen van
zijn cryptische roman als een soort van beproeving of inwijdingsplechtigheid hebben
bedoeld? Opheldering verschaffen de meeste herkenbare aanhalingen evenmin,
bijvoorbeeld Keats’ ‘Ode to a Nightingale’ (p. 8) of de ‘soledad sonora’ van de H.
5
Johannes van het Kruis (p. 35, 180). Hierop maakt de titel van het werk die, zoals
6
bekend , op Aristoteles' Metafysica (I, ii) teruggaat echter een uitzondering: hij staat
in nauw verband met een van Claus' hoofdthema's - met name het probleem van
de kennis waaraan volgens de Stagiriet de verwondering ten grondslag ligt-en met
de maniëristische strekking van het werk: ‘E' del poeta il fin la meraviglia’.
Belangrijker, leerzamer en-derhalve?-vaak al meer verholen zijn de toespelingen
7
8
op of reminiscenties aan Beckett en de Bijbel , Lewis Carroll, Eichendorff,
Robbe-Grillet en Ensor. Het Bal van het Wit Konijn (p. 17) heeft vermoedelijk zijn
naam te danken aan het White Rabbit uit Alice in Wonderland, een titel die trouwens
bij de ontmoeting met Alice Harmedam op Almout wonderwel zou passen. De leraar
van Claus en het Engelse meisje stellen zich ongeveer dezelfde vraag: ‘Wat scheelt
er mij? Wat gebeurt er mij?’ (p. 11) en ‘I wonder if I've been changed in the night?
9
10
(...) Who in the world am I?’. Zij gaan in het begin allebei naar beneden (p. 7) ,
10
spreken hardop (p. 17) en komen vervolgens terecht in een hall met deuren (p.
11
21). De val van Alice naar ‘the centre of the earth’ kondigt de wederwaardigheden
van de leraar aan; hetzelfde geldt voor haar fantastische gedaanteverwisselingen,
de talrijke dieren die zij tegenkomt en wellicht ook voor het spiegelthema uit Through
the Looking-Glass. Aan Aus dem Leben eines Taugenichts (p. 18, 111) herinneren
misschien enige details in verband met Verzele-

Literair lustrum. Een overzicht van vijf jaar Nederlandse literatuur 1961-1966

122
Claus'deugniet-, de portier en het decor: het kasteel van de schone, het park bij
12
maanlicht en de maskerade. Een dergelijk feest grijpt echter ook plaats in
Eichendorffs Das Marmorbild waarin er bovendien nog sprake is van unheimliche,
13
angstaanjagende standbeelden , zoals het geval is in De Verwondering en overigens
ook in Mérimées La Vénus d'Ille. Standbeelden komen bij de vleet voor in L'année
dernière à Marienbad en in de beschrijving van ‘De tuin der beelden’ (p. 101-110)
doet Claus een beroep op net dezelfde meetkundige vormen en filmische procédés
als Resnais en Robbe-Grillet. Op sommige plaatsen pasticheert hij letterlijk de
14
ciné-roman (1961): ‘des socles carrés’ /‘een vierkant basement’ (p. 101), ‘des socles
15
sans statues’ /‘zestien kolommen (...), veertien ervan dragen een beeld’ (p. 101),
16
‘ce sont les mêmes’ /‘de beeltenissen van éénzelfde man’ (p. 101), ‘les personnages
17
vus d'en bas’ /‘de manier waarop de beschouwer fataal van onder zijn hommages
moet brengen’ (p. 105), enz. Evenals Robbe-Grillet paart Claus de strenge regelmaat
van de geometrie aan een overdaad van barokke ornamenten. (p. 24-25, 119, 175,
enz.). Ook het kasteel Almout is een construction-d'un autre siècle, (...) où des
couloirs interminables succèdent aux couloirs,-(...) surchargés d'un décor sombre
et froid de boiseries, de stuc, de panneaux moulurés, marbres (...) tableaux aux
18
teintes noires, colonnes (...). Geen wonder dan ook dat James Ensor niet op het
appel ontbreekt: hij treedt zelfs in levenden lijve op (p. 56-57, 60) in dit bal masqué
dat met een fuif à la Fellini begint en op een heksensabbat uitloopt. Ik schrijf
19
‘Ensoriaans’, zo zei Claus, ‘als een hommage aan Ensor.’
Al deze gegevens mogen dan de bronnen- en citatenjager boeien, maar over het
werk zelf valt er tenslotte maar weinig uit te leren. Dat die zo evident zijn, zou al
wantrouwen moeten inboezemen. In De Verwondering evenals in Absalom, Absalom!,
Mutmassungen über Jakob en La maison de rendezvous viert het dubbelzinnige
hoogtij: wordt het verhaal
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-blijkbaar- niet door een gek verteld? Hier zijn meer tegenspraken dan zekerheden,
en zijn leidraad zal de auteur vast en zeker niet aan de gewone logica hebben
ontleend. Laten wij niet vergeten dat Claus eerst en vooral dichter is. Het spel met
woorden dat in zijn poëzie schering en inslag is, heeft hij met de uiterste consequentie
op de romantechniek toegepast. In de allegorie krijgen bepaalde woorden een
bijzondere betekenis: de eigennamen-Bel Accueil, Duecht, Kennisse, Vanity
Fair-typeren de personen en de plaatsen. In De Verwondering doen zij dat ook,
maar meestal op onduidelijke en indirecte wijze, langs allerlei kronkelwegen en
arabesken. Bovendien is de benaming zelden enkelvoudig (p. 81), want de personen
wisselen voortdurend van masker. De polyvalentie van hun naam wijst al op de
wankelbaarheid van hun wezen. Voor Claus betekent benoemen scheppen; een
eigen naam hebben is dan ook een zelfstandig bestaan leiden. Wat dan gezegd
van mensen van wie de naam afgeleid is van twee of meer namen en dan nog van
namen van schimmen of goden? Deze mensen vertonen een wezenlijk gebrek aan
heelheid en levensvatbaarheid; zij vallen uit elkaar, zij zijn reeds halfdood. Dat de
krankzinnige leraar ‘geen naam’ (p. 58, 182) heeft, betekent dat hij zijn ik heeft
verloren; aan het einde, wanneer zijn aliënatie haar hoogtepunt bereikt, wordt hij
20
een nummer (p. 227) evenals de gevangenen van Dachau.
21
De naam Verzele doet ons een eerste hoofdsleutel van het cryptogram aan de
hand. Verzele is de leerling-een ‘man van dertien jaar’ (p. 61)-door wie de
hoofdpersoon in de kelder van het Atheneum wordt gewekt, die hij dan voor de deur
van de Vijfde Latijnse ziet staan waarnaast de jongen de letters ALESA zoëven
geschreven heeft met een scherf baksteen, en die naar ‘de poésis-klas’ (p. 59) wil.
Ogenschijnlijk hoort hij in deze ‘holte’ thuis (p. 58, 59). Verzele is eigenlijk de
vervlaamste vorm van Vergilius of, beter gezegd, Virgile: men hoeft maar dit Franse
woord op zijn Vlaams uit te spreken om de naam van de leerling te verkrijgen. Aan
de andere kant komt de beschreven situatie in grote trekken overeen
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met die van twee zangen van Dantes Inferno (III, 1-12, 134-136 en IV, 1-6, 39).
Wanneer Dante de beroemde inscriptie boven de hellepoort ziet, eveneens in
hoofdletters ‘di colore oscuro’ (hier ‘Engels rood’, p. 61) afgedrukt, zegt hij tot
Vergilius: ‘Maestro, il senso lor m'è duro’; voor de leraar daarentegen is het woord
ALESA gewoonweg ‘zinloos’. Wij hebben wel degelijk te doen met een transpositie
van de Divina Commedia, een bewerking die het model nu eens op de voet volgt
dan weer ondersteboven gooit. De Hel en in mindere mate de Louteringsberg
bezorgen een van de grote patronen waar de roman naar geknipt is. Wij kunnen
hier niet alle parallelle bewijsplaatsen aanhalen; de belangrijkste mogen dus volstaan.
De leraar is 37 of 35 jaar (p. 7, 161; ‘Nel mezzo del cammin di nostra vita’, Inf. I, 1),
hij ‘vlot (...) door de middag’ (p. 13; Inf. I, 3) en evenals de hellevaart van Dante
begint zijn avontuur op een vrijdagavond (p. 20). Tijdens zijn zwerftocht door de
stad ziet hij drie meeuwen (p. 20) en op de Kursaal ontmoet hij drie ‘dieren’: een
konijn (p. 14), een draak (p. 23) en een panter (p. 23, 24, 41; Inf. I, 32-33). Verzele
zegt hem de volgende dag (p. 60), dat hij hem daar al heeft gezien zoals Dante
Vergilius reeds in Canto I aantrof, maar eerst in de passage (p. 58-63) die aan Canto
IV beantwoordt, treedt de jongen werkelijk als gids en mentor op: ‘io sarò primo, e
tu sarai secondo’ (Inf. IV, 15). Intussen is de leraar al op zijn eentje Sandra-Beatrice
(Inf. II) en Ensor-Charon tegengekomen: ‘een witharige heer’ met ‘roodgevlamde
oogleden’, die op geringe afstand van het water op een bank zit te schommelen (p.
56-57; Inf. III, 83 en 99). Na de episode van ‘de blinde visser’ (p. 64-65), de
tegenvoeter van Homerus (Inf. IV, 88), en die van de herberg (p. 67-69) waar zij pret
maken met ‘li spiriti magni’ (Inf. IV, 112-120) arriveren onze reizigers op Almout.
Onderweg maken zij natuurlijk kennis met Sprange-Minos (p. 70, 71; Inf. V, 4-9) en
een koe (p. 73) die iets weg heeft van de Minotaurus (Inf. XII). Daarna verwijst de
intrige nog onder meer naar het ‘glazig moeras’ (p. 76) van de Styx (Inf. VII, 106-114),
de Reuzen en de Frie-
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zen uit Canto XXXI (p. 109, 120), de harpijen uit Canto XIII (p. 117, 120, 127), enz.
Op zeker ogenblik (p. 165) neemt de leraar voorlopig afscheid van Verzele die dan
door Sandra-Beatrice wordt afgelost zoals dat ook letterlijk gebeurt in de Purgatorio
(XXX) waarin Beatrice op de wagen van de Kerk verschijnt. In De Verwondering
moet Sandra genoegen nemen met een sportwagen; daarentegen identificeert zij
zich plotseling met Matelda (Purg. XXVIII), want in beide werken volgt dan een scène
die zich respectievelijk in ‘Gods vrije natuur’ (p. 165, 171) en in het aardse paradijs
afspeelt en waarbij de erotische praktijken van Sandra (p. 172) op heiligschennende
manier het bad nabootsen dat Matelda aan Dante in de Lethe geeft terwijl de hymne
‘Asperges me’ weergalmt (Purg. XXXI, 91-105) ... Met het schema van de Divina
Commedia hangen verder enige leidmotieven samen als daar zijn de lucifers (p.
14, 17, 58, 90, 169, enz.), de kleurensymboliek (rood en zwart, p. 62), de stank (p.
64, 66-67), ‘de hondse portier’ (p. 64, 220; Cerberus of Charon) en het ijs dat Dante
gelijkerwijze in verband brengt met Rusland (Inf. XXXII, 27).
Nu de bron ontdekt is, komt het erop aan na te gaan op welke manier en met
welke bedoelingen Claus daarvan gebruik heeft gemaakt. Bij nader inzien blijkt
echter dat De Verwondering niet alleen in Dante zijn oorsprong vindt. Verzele
bijvoorbeeld heet Albert (p. 81); met Vergilius heeft dat zeker niets te maken. En
wie is deze leraar die geen naam beweert te hebben en zich toch Victor Denijs de
Rijckel (p. 135, 207) laat noemen? Laten wij even zijn signalement opmaken aan
de hand van de inlichtingen die Claus ons verstrekt. De leraar spreekt met een
Nederlands-Limburgs accent (p. 84-85, 183); op zijn kamer, ‘aan de tafel die naar
vis ruikt’ (p. 186), doet hij niets anders dan schrijven en hij zegt dat hij een monnik
is (p. 87); Crabbe, het idool waar hij zich tenslotte mee vereenzelvigt, lijdt aan
prognathisme (p. 103, 169). Na veel zoeken herkent men Dionysius cartusianus
(1402-12 maart 1471) die te Rijkel (B. Limburg) werd geboren en te Roermond in
het klooster trad. De spelling van zijn fami-
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lienaam is twijfelachtig: Levis, Leeuvis, Leeuven of Lieuve, waarschijnlijk Van
22
23
Leeuwen (vgl. het leeuw-symbool) en hij veranderde vermoedelijk van voornaam.
Deze kerkleraar staat in de geschiedenis bekend als doctor ecstaticus (‘Dokter
Heerema’, p. 117, 120), heeft 41 lijvige boekdelen in het Latijn op zijn actief, was
24
met een te sterke onderkaak behept en vergezelde Kardinaal Nicolaas van Cusa
(eigenlijk N. Crebs) op zijn reizen. Dank zij onder meer Huizinga's Herfsttij der
Middeleeuwen en de Acta Sanctorum weet men verder dat de kartuizer de
gelukzalige Elizabeth van Spalbeek (feestdag: 19 oktober) vereerde om haar
25
‘dévotion à la Passion’ , dat hij met visioenen en verrukkingen werd beloond, zijn
26
vader in de vlammen van het Vagevuur herkende (p. 41-42) en een jood (p. 230)
bekeerde benevens een tovenaarster, genaamd Gebula of Sybilla, die zich aan de
Boze had verpand en haar kunsten op openbare feestelijkheden ging vertonen
27
‘ubicumque vel in Asia, vel in Africa ludi aut spectacula publica exhiberentur’ (vgl.
Sandra en het bal; en p. 168-169). Vaak kwam de duivel zich boven zijn cel
28
verbergen en maakte hij lawaai om hem te plagen (p. 180); hij vervolgde insgelijks
een andere monnik (‘Max van hiernevens’, p. 85-87). Van belang zijn nog de
volgende details: evenals de hoofdpersoon wanneer hij zijn dagboek houdt (p. 81),
29
haatte Dionysius alle mooischrijverij-‘Styli colorem vitare propono’ ; uit zelfkastijding
30
at hij rotte haring ; in zijn laatste levensjaren verzworen zijn benen (Claus' held
31
heeft zijn enkel verzwikt, p. 83, 127) en werd zijn lichaam verlamd (p. 215) ; in zijn
32
geschriften sprak hij over zichzelf in de derde persoon ; op dertienjarige leeftijd
32
ging hij naar een andere school omdat zijn leraar gebrekkig Latijn sprak (p. 61) ;
hij hield zich met politiek bezig, zette de vorsten ertoe aan de strijd tegen de Turken
33
aan te binden en was een groot vereerder van de Moeder Gods. Hierover later.
De levensloop van Dionysius maakt dus een tweede hoofdstramien uit waar de
auteur averechts op voortborduurt. Men behoeft natuurlijk niet te weten waar alle
bovenvermelde bijzonderheden vandaan ko-
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men om zich een begrip van de roman te vormen, doch de bronnenstudie is in dit
geval wel onmisbaar, wil men de betekenis preciseren en de aard van de structuur
verklaren. In zekere zin hoort dit patroon in de sfeer van de Divina Commedia thuis,
met name die van de christelijke mystiek en theologie uit de middeleeuwen, maar
dan in het Latijn en uit een latere periode: het herfsttij der Middeleeuwen. Het beeld
dat Dionysius in De quatuor hominis novissimis van de hel ophangt, lijkt overigens
in menig opzicht op dat van Dante. Onder de verschrikkingen daarvan somt hij het
vuur en de kou, de beet van de wormen (p. 125) en de stank, ‘clamor, vexatio, fletus
34
et ululatus’ op ; hij vermeldt zelfs de Visio Tondali die Claus tot een van zijn mooiste
35
gedichten inspireerde en evenals velen van zijn tijdgenoten is hij de mening
36
toegedaan dat de mens in merg en been verdorven is. Het verband met de Divina
Commedia is echter ook verbaal van aard, want het vloeit onder andere uit de
onomastiek voort. Albert, de voornaam van Verzele-Vergilius, was ook die van Albert
37
Buez of Buer, een vriend en raadsman van Dionysius , en zo heette nog een van
38
de grote autoriteiten van de kartuizer, Albertus Magnus , die Dante in zijn Paradiso
laat optreden (X, 98-99). Albert Verzele zou dan terzelfdertijd een travestie zijn van
Vergilius en van de Duitse dominicaan-Albert Parvus (p. 213).
De figuur van Dionysius stelt ons in staat de betrekkingen tussen de personen
nader te bepalen, hoe misleidend het ontcijferen van woordspelingen soms ook
mag zijn. De geleerde kartuizer beriep zich onder meer op Richard van Sint Victor
39
(Par. X, 131-132) , een mystiek theoloog van Schotse of Ierse afkomst die in Parijs
verbleef (12de eeuw) en in zijn systeem een belangrijke rol aan de kennis in
beeldvorm toekende. Zou hij in De Verwondering herleven in de gedaante van
Richard Harmedam? Deze draagt een Prince-de-Gallespak (p. 150), is anti-Engels
(hij heeft vroeger Engels geleerd, maar heeft het ‘systematisch’ vergeten, p. 121-122),
spreekt Frans (p. 114, 207) en liefhebbert in de fotografie (p. 155-158). Mutatis
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mutandis is hij de pleegvader (p. 195) van Crabbe en dus ook de doopvader van
de leraar: Victor Denijs (p. 81). Zoals vermeld, komt de naam Elizabeth eveneens
in de geschiedenis van Dionysius voor.
Maar Richard zou evengoed kunnen verwijzen naar de geschiedenis van Jeanne
d'Arc: de ‘volksprediker broer Richard die als biechtvader Jeanne d'Arc heeft mogen
40
bijstaan’. Sandra heeft inderdaad ‘soldatenhanden’ (p. 152) en na het bal is haar
haar kortgeknipt (p. 115). Het ontbreekt niet aan heksen in de roman (p. 62, 214;
één van hen heet zelfs Jeanneke, p. 216), des te meer daar Sprange, de
beeldhouwer, niemand anders is dan de reïncarnatie van Jakob Sprenger
(1436-1495), de Duitse Inquisiteur die met medewerking van H. Institoris de
41
Heksenhamer schreef: Malleus maleficarum (1487) waarin er onder meer van de
42
Nachtschaden (belladonna, p. 7, 16) sprake is.
Voortdurend wordt de lezer geslingerd tussen demonomanie en mystiek. De
biecht van Sandra (p. 166-171), bijvoorbeeld, lijkt wel eens de autobiografie van
een mystica na te bootsen. Zij is een ‘hoer die voor novice speelt’, een ‘non’ (p.
125): zij draagt zelfs letterlijk de ring des Heren (p. 171) en haar adellijke afkomst
(p. 140), haar rol als leidster van de ‘Dietse Meisjesscharen’ (p. 170), de verwijzingen
naar de H. Jozef (p. 118) en vooral naar de hond Berthold, haar beschermengel (p.
168), doen denken aan de H. Theresia van Avila (feestdag: 15 oktober) die op 28
43
maart 1515, de feestdag van de H. Berthold, werd geboren.
Het is onmogelijk hier daarover uit te weiden, hoewel een ander heiligenleven
nog vermeld dient te worden in verband met Alice Harmedam, een Poolse (p. 123),
‘vroeger hertogin Miësto’ (p. 155). ‘Miësto’ betekent in het Pools eigenlijk zoveel als
‘plaats’: Alice héérst op Almout. Het toeval (!) wil dat de H. Hedwigis (1174-15 oktober
1243; feestdag: 17 oktober), de tante van de H. Elizabeth van Thüringen (1207-1231;
feestdag: 19 november), hertogin van Polen was. Haar zoon sneuvelde in de oorlog
tegen de Mongolen (p. 105; vgl.
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Crabbe); na haar man een aantal kinderen te hebben geschonken, onthield zij zich
van alle seksuele omgang; nooit at zij vlees (p. 195) of had zij schoenen aan zodat
haar voeten vol bloedige kloven waren (p. 156, 158); zij droeg een boetekleed
44
waarvan de haren ‘diep in haar vel’ sneden (p. 156, 197).
Hoe meer men leest en zoekt, hoe ingewikkelder de referentiekaders blijken te
zijn en hoe verwonderlijker ook de overeenstemmingen daartussen. Hielden de
eerste twee grondpatronen die wij hebben geschetst verband met de christelijke
45
Middeleeuwen, dan heeft het derde-is het wel het laatste? -betrekking op de
heidense oudheid en wel op de vegetatiegoden, een onderwerp dat Frazer in The
46
Golden Bough behandelde. Plaatsgebrek noodzaakt ons de bewijsvoering in te
korten. Alice staat gelijk met de Magna (Alma) Mater of ‘Corn-mother’ (vgl. Almout,
47
p. 125): Cybele, de Frygische of Kretenzische leeuwengodin (vgl. Van Leeuwen,
Isaac Luria de Leeuw-p. 227-,de Vlaamse Leeuw, enz.); Richard Harmedam (p.
202), die een soort castraat (p. 126, 157) is, met Attis of diens priesters (Gallen).
Het ritueel van Attis verklaart waarom Richard, ‘de oude man’, paarse bloemen
kweekt (p. 113, 114) en waarom er op Almout denneboompjes zijn (p. 71); vandaar
ook de vermommingen van Alice (p. 167). Frazer wijst echter met klem op de
48
verwantschap van alle vegetatiemythen en in De Verwondering gelijken
Alice-Cybele en Richard-Attis dan ook onderscheidenlijk op Isis en Osiris. Alice, die
‘glanzende kunststeenogen’ (p. 158) heeft en in windsels ‘verpakt’ is, zit in een
hiëratische houding als een gezwachtelde mummie (p. 156). Maar tevens roept zij
weer de pijnboom van Attis voor de geest of de laatste garf van de oogst, de Baba
49
of ‘oude vrouw’, bij de Poolse boeren ... Daarmee verwant zijn nog de verhalen
over Dionysus (zo heet immers de leraar), Adonis van wie wij werkelijk de tuin (vgl.
Crabbe en ‘De tuin der beelden’) en de jaarlijkse herdenking te zien krijgen, en
Demeter. Mogelijk zinspeelt de naam Alice zowel op al de godennamen op -is (Attis,
Isis, Osiris, Adonis; vgl. zelfs Hedwigis) als op het Latijnse werk-
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woord ‘alere’ (alis: jij voedt), Alice in Wonderland (vgl. the Duchess) en ALES(I)A
(Alise-Sainte-Reine), het eigenlijke doel van de reis. Als pleegmoeder van Crabbe
is Alice natuurlijk ook die van de leraar (p. i6, 195). Tussen de vegetatiegoden en
de goden van de onderwereld, aldus Frazer, is er altijd een nauw verband.
50
Vanzelfsprekend treedt Hecate in de roman op en wel in drievoudige gedaante.
Ten eerste: de verpleegster Fredine van de Sompel (=moeras) (p. 183) of
51
Proserpina , de ondergeschikte van dr. Korneel (koren) van den Broecke (=moeras)
(p. 34), dat wil zeggen de onzichtbare Hades die meester is over metalen; in deze
hoedanigheid wordt Hecate-Proserpina met honden, sleutels, kaarsen (fakkels),
steriliteit en waanzin geassocieerd (p. 222-224); het ‘gesticht’ van de leraar ligt vlak
bij hotel Titanic (p. 220), d.i. de Tartarus of woning van de overwonnen Titanen. Ten
tweede: Sandra of de (on)kuise Diana (p. 24-26, 171), wier naam op de godin
52
Alexandra-‘die Männer-Abwehrende’ -zinspeelt, maar ook op Cassandra met wie
53
de laatste vaak werd verward zoals in het gedicht van Lycophron het geval is. Ten
derde: Elizabeth die enigszins de vorm aanneemt van Diana als maan- en bosgodin:
de leraar vrijt met haar 's nachts in de stapelplaatsen van de Houthandel Haakebeen
(p. 48-49 en p. 136: het Lunapark). Daar die goden per se meestal niet uit elkaar
kunnen worden gehouden en bovendien dubbelgangers in de christelijke wereld
54
krijgen, daar aan de andere kant de personen van het verhaal samensmelten ,
ontstaat een duizelingwekkende verwarring in de geest van de leraar die op de lezer
aanstekelijk werkt. Tegenover de wonderbare gedaanteverwisselingen die wij
bijwonen, zijn die van Ovidius maar kinderspel.
Op de klassieke of classicistische traditie gaan ook de bouw van de intrige (met
expositie, conflict, keerpunt en catastrofe) en de indeling daarvan in vijf delen of
bedrijven terug. Aan de tragedie ontleent de romanschrijver tonelen, alleenspraken
en moraliserende koren in de wij-vorm, ook al wordt dat alles uiteraard steeds verteld.
Door het toneel te romantiseren
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tekent Claus impliciet protest aan tegen de nu zo banaal geworden dramatisering
van de romankunst.
In het voorafgaande zijn zo niet alle, dan toch de belangrijkste culturele
verwijzingssystemen waar de intrige op steunt aan het licht gekomen. Talrijke
bijzonderheden (heeft Claus bijvoorbeeld van Elizabeth de leerlinge van de
hoofdpersoon gemaakt op grond van de verhouding tussen de mysticus Heinrich
Seuse en de non Elsbeth Stagel?) mogen dan onverklaard of onduidelijk blijven,
maar deze voorlopige bevindingen volstaan om de betekenis van het werk scherper
te omlijnen.
Opvallend is dat De Verwondering evenals De Hondsdagen en ‘Het Teken van
de Hamster’ een reisverhaal behelst, doch Almout, de schim van Joris van Severen
en de vergadering van de gewezen S.S.'ers zijn maar een schijnbare bestemming
die slechts samenhangt met één van de indirecte oorzaken van de ‘verwondering’,
met name het oorlogstrauma. In feite beschrijft Claus een hellevaart. Van de Divina
Commedia gebruikt hij haast uitsluitend het eerste deel; van de biografieën van
Dionysius en de geestelijken behoudt hij onder meer de heksenwaan en de
ascetische buitensporigheden; zijn klassieke mythen verplaatsen ons naar de
onderwereld. In dit opzicht valt op te merken dat Cybele - de Moeder - en Hecate
de mens krankzinnig maken. Doch Homerus, Vergilius, Dante, Tondalus en Dionysius
lokaliseerden de hel nog ver van de mensen in het ingewand der aarde; voor Claus
is de hel binnen ieders bereik: Elckerlyc draagt die tegenwoordig met zich om en
De Rijckel is zowel de S.S.'er als de Jood. De wereld is dus een hel zonder heiland,
een zinloze hel en wel door onze schuld. Het is duidelijk dat de verwondering
gelijkstaat met aliënatie, vervreemding van de anderen en van zichzelf, versnippering
en verlies van het ik, en dat deze toestand rechtstreeks wordt teweeggebracht door
het zich bewust worden van, ja zelfs door het kritisch staan tegenover de gruwel,
het bedrog en het verraad die achter de door
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iedereen aanvaarde werkelijkheid schuilen. De leraar ontwaakt uit de narcose waar
de gewoonte ons in gedompeld heeft, maar hij is te zwak (geen Victor dus) om deze
inwijding in het kwaad die eigenlijk een tweede zondeval (p. 232-233) betekent, te
boven te komen en hij gaat aan de schok kapot. Het is deze hoofdgedachte van
Claus die de allegorie in hoofdzaak uitdrukt met dien verstande echter dat de leraar
het niet tot de rationele kennis brengt. Al slaapt hij niet meer, toch is hij nog niet
helder wakker:
Wonder is not precisely knowing,
And not precisely knowing not,
A beautiful but bleak condition
He has not lived who has not felt.
55

De Rijckel, aldus Claus , begint maar pas te weten, doch tot wijsgerig denken is hij
niet in staat over te gaan (p. 128). Het raadsel waar hij mee wordt geconfronteerd,
openbaart zich terwijl hij schrijft en juist doordat hij schrijft. Zoals bij Claus altijd het
56
geval is, doet de literatuur hier dienst als onthulling en waarschuwing, en vormt
het verhaal de neerslag van een gestadig herkauwen van het verleden (p. 87,133),
namelijk fysische belevenissen waarvan het waarheidsgehalte onbepaalbaar is-greep
de tocht naar Almout werkelijk plaats?-en dromen, herinneringen of visioenen die
men nu met zekerheid thuis kan brengen. Buiten twijfel is dat de roman de actualiteit
en het oorlogsgebeuren vermengt met de mythe en de geschiedenis. De
verwondering van de leraar lijkt ook wel hierin te bestaan dat boeken hem evenals
57
de gek van Cervantes het hoofd op hol hebben gebracht (p. 75) en dat hij in zijn
lectuur, waar hij niet tegen bestand is, de gruwel van het heden projecteert. Claus
streeft niet naar objectieve kennis van het verleden, maar hij maakt integendeel de
historie dienstbaar aan de uitbeelding en de ontcijfering van de hedendaagse chaos,
die gezien deze tweevoudige opzet geen andere vorm aan
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kunnen nemen dan die van een reusachtige rebus.
De auteur vertekent zijn bronnen steeds op dezelfde manier zonder zich ook maar
een ogenblik aan de oorspronkelijke strekking daarvan te storen. Het schone en
het verhevene worden door Claus doelbewust geparodieerd, omgekeerd, van het
teken ‘min’ voorzien. Niet alleen ontbreekt het Paradijs van Dante, maar Vergilius
wordt een ‘kreng’ (p. 65), Homerus een stinkerd, Beatrice een harpij of een gorgo
(p. 166) en de H. Theresia een hoer, terwijl Proserpina voor altijd steriel is ... De
bruidsmystiek ontaardt in perverse nonnenerotiek: een zwarte mis (p. 171-173).
Huizinga gewaagde van de ‘gevaarlijke toenadering tussen het godsdienstige en
58
het erotische voelen’ in de late Middeleeuwen. Bij Claus alsook bij Buñuel (L'âge
d'or, Viridiana) wordt dat ontwijding van de afgoden, heiligschennis en satanische
inversie in naam der waarheid. De toepassing van religieuze beelden verheelt een
bitter ironische bedoeling, want in deze godverlaten tijd zijn de heiligen witte raven
en bij welke Verlosser zouden wij, bezetenen en renegaten, ons heil gaan zoeken?
Onze maatschappij is wel degelijk ‘het land der herfsten’, de ‘verwondering’ van De
59
Rijckel ‘l'octobre de ses sensations’ en de roman van Claus het A Rebours van
de 20ste eeuw. Nu eens reproduceert de schrijver de bronnen woord voor woord
terwijl hij de zin daarvan toch totaal verdraait (p. 49), dan weer zijn die onherkenbaar
vervormd. De ironie en de satirische passages over de leider De Keukeleire (mnl.
cockelaer = goochelaar), de S.S.'ers (p. 204-206) en de repressie (p. 147) wijzen
er al op dat hij zich steeds op een afstand weet te houden. Hij annexeert en
amalgameert zijn bouwstoffen naar welgevallen, maar duidt de oorsprong daarvan
telkens aan door middel van haast onmerkbare toetsen of wenken (p. 20) als daar
zijn eigennamen, woordspelingen, omschrijvingen, citaten of handelingen die op de
een of andere ritus of levensbeschrijving terugslaan. In deze allegorische roman is
alles teken, zoals Claus zelf verklaart: ‘Elk gebaar werd een beschouwend gebaar,
elk woord (...)
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werd (...) afgelezen als van een schoolbord’ (p. 187). Hij onderscheidt zich echter
van de gewone allegorist doordat hij zich bedient van samengestelde tekens die
afgezien van de centrale idee waar uiting aan wordt gegeven, beurtelings en wel
eens simultaan in verschillende richtingen uitstralen. Door eigentijdse toestanden
te enten op materiaal uit de oudheid, de middeleeuwen, de romantiek en de 19de
eeuw (p. 139) verruimt Claus de portee van zijn boek en suggereert hij, zoals wij
straks zullen zien, een nieuw verworven inzicht in de tijd. Midden in de chaos fungeert
de historie als vast coördinatensysteem of vergelijkingspunt waar het onbekende-het
zinloze, het lelijke en het verschrikkelijke-aan getoetst kan worden: aldus wordt de
wanorde in orde omgezet.
Het pasticheren en parodiëren dient niet als een bewijs van onmacht te worden
beschouwd, doch als een poging om aan de verbeeldingskracht paal en perk te
stellen. Na de vrijheidsroes van het experimentalisme weerspiegelt zo'n citatenkunst
in wezen een streven naar tucht of, beter gezegd, een maniëristische bezinning op
de culturele traditie. Imitatie betekent in dit geval renovatie. Claus waagt zich
overigens aan het moeilijkste: de minste woordspeling is verantwoord en het
opeenschuiven en samenvoegen van verscheidene patronen eist wel een virtuoos
combinatievermogen. Zoals gezegd, identificeren de figuren van het verhaal zich
elk met een aantal historische of literaire personen. Sandra, Alice, Richard, Crabbe,
De Rijckel ... zou men best kunnen vergelijken met een stel acteurs die voor een
scherm staan waar dan een aantal lichtbeelden tegelijkertijd op worden
geprojecteerd, maar zodanig dat de personages hiervan volkomen met de acteurs-en
dus ook onderling-samenvallen. Aldus worden de spelers met een veelvormig masker
bedekt en van een even veelvoudige betekenis voorzien. Alle schema's verspreiden
zich dus over het hele werk en de tragiek van Claus' proteïsche leraar ligt wel hierin
dat hij in die hersenschimmen volledig opgaat. Rekening houdende met al deze
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metamorfosen, herhalingen en coïncidenties kan men de talrijke personen van de
intrige reduceren tot een vijftal die bij Claus geregeld opduiken: de Hoofdpersoon
die machteloos is en bijgevolg overwonnen wordt, de Held tegen wie hij opkijkt, de
Vrouw die hem naar haar pijpen laat dansen, de zich afzijdig houdende Vader en
de Moeder, de heerseres, maar ook de haven waar hij vergeefs naar terugverlangt.
‘Opgerold als een foetus bad hij om vrede’ (p. 214). Niet Sandra, niet Crabbe, doch
Alice-ALES(I)A-is de graal van De Rijckels ‘queste’. Evenals in de meeste werken
van Claus uit zich in De Verwondering de moederbinding, het Oedipus-complex dat
aan zijn privé-mythologie ten grondslag ligt. Hieraan beantwoorden de riten van
Cybele-Isis en de Mariaverering van Dionysius en Dante.
De ontleende bestanddelen zijn niet op of aan elkaar gelijmd zoals in de collages
van Schwitters het geval is. Claus, die Pound heeft gelezen en een filmfan is, schuift
die over elkaar alsof het transparante opnamen of dia's gold (p. 210). Dezelfde
superpositie vindt men tenslotte terug in bepaalde eigennamen waarvan de spelling
als het ware door symbiose van verscheidene overdrukken is verkregen (vgl. Alice).
Wij hebben te doen met een polyfone structuur waarin de grondschema's een
belangrijker rol spelen dan de marionetten die zich langs die melodische lijnen
schikken en eerst daardoor vastere vorm krijgen, dat wil zeggen een structuur die
principieel uit de muziek en de filmkunst voortvloeit. Dat het verleden in
overeenstemming kan worden gebracht met het heden, betekent dat zij een
merkwaardige parallellie vertonen. De geschiedenis herhaalt zich: Oudheid,
Middeleeuwen, Renaissance en Romantiek vormen een noodlottige toverkring die
de leraar vruchteloos probeert te verbreken. De figuren mogen zich dan in
evenwijdige spiegels bekijken en zo tot in het oneindige vermenigvuldigen, maar in
wezen blijft hun beeld hetzelfde. In het dagboek van De Rijckel staan geen jaartallen;
alleen dagen en maanden worden vermeld (18 oktober-?november). De reis naar
Almout zou
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medio augustus (p. 20, 57) plaats hebben gehad, doch op dat ogenblik hebben
leraren en leerlingen vrijaf, en de bloemen van Richard bloeien alleen in de lente
of in de herfst (p. 113). Ook de-onbetrouwbare-chronologie van het verhaal lijkt
symbolisch te zijn. In ieder geval is zij evenmin realistisch als de ruimte waar de
intrige in speelt. Zij steunt op een spiraalvormige tijd, ontstaan uit de ewige
Wiederkehr van de seizoenen, de riten, de heiligenkalender en de tekens van de
dierenriem (p. 16): de Vissen en de Ram, de Leeuw, de Weegschaal en de
Schorpioen. In deze periode tracht Claus die door het dynamische van de tijd altijd
is geobsedeerd, dat te vertragen door een beroep te doen op de mythe en de
onvergankelijke waarden van de traditie. Het is misschien een nieuw begin, een
doorbraak naar het heil ...

Jean Weisgerber
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Bergier: Le matin des magiciens, Club des Amis du Livre, Paris, s.d., p. 406. Aan hetzelfde werk
dat ‘gevallen’ zoals dat van De Rijckel beschrijft (vgl. ibid., p. 395), heeft hij zeker de paradox
van Banach ontleend (ibid., p. 451 en De Verwondering, p. 153).
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de Mongolen veroverd. Volgens de legende heeft een adelaar (De Verwondering, p. 171) de
plaats aangewezen waar het kasteel is gebouwd. Later werd Alamūt een gevangenis, een
‘kasteel der vergetelheid.’ Vgl. Encyclopédie de l'Islam. I, E.J. Brill-G. P. Maisonneuve, Leyde-Paris
1960, s.v. Alamūt.
Vgl. onder meer het gedicht ‘Marsua’ uit De Oostakkerse Gedichten en de studie van Weverbergh
over Omtrent Deedee in Bokboek (LDS, nr. 2), De Bezige Bij, Amsterdam 1965, p. 43-89.
Vgl. De Verwondering, p. 158 en Vergilius: Aeneis III, 111.
Sir James George Frazer: The Golden Bough. A Study in Magic and Religion, Abridged Edition,
Macmillan, London 1954, p. 393.
Vgl. de verwijzingen naar Egypte onder meer op p. 40, 106, enz. Over de pijnboom en de ‘Baba’
vgl. Frazer, op. cit., p. 348 en 404.
Vergilius: Aeneis IV, 511.
Fredine heette Verhagen (= bos, doornstruik) (p. 223) toen zij in de bovenwereld verbleef.
Paulys Real-Encyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft, Neue Bearbeitung, J.B.
Metzler, Stuttgart 1894, 1. Band, s.v. Alexandra.
Claus kent het. Vgl. H.U. Jessurun d'Oliveira, op. cit., p. 121 en Piet Calis: Gesprekken met
Dichters (...) (Ooievaar nrs. 181/182), Bert Bakker-Daamen N.V., Den Haag 1964, p. 108.
Zo wordt de tennisbal waar Sandra in bijt vergeleken met de granaat (appelpit) uit de mythe van
Persephone-Proserpina (p. 230).
Johan de Roey, op. cit., p. 132-133.
H.U. Jessurun d'Oliveira, op. cit., p. 140.
Ibid., p. 134.
J. Huizinga, op. cit., p. 223.
J.K. Huysmans: A Rebours, Fasquelle, Paris 1941, p. 189. Huysmans vermeldt Sprenger (p.
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kunstwerken en voorwerpen, vermengt met het erotische het religieuze (p. 73) en heeft het over
hermetische werken, zeldzamen geuren en hallucinaties(p.130-131), enz. De overeenkomst
met Claus is opvallend.
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Jacques Hamelink: Vademecum bij een gedicht
Het lijkt er soms op dat lichtzinnig Randstad op het ogenblik de rekening van het
verleden gepresenteerd krijgt. De generaliteitslanden stellen Holland de wet of
proberen dat: minister-presidenten komen uit Brabant, Hollandse Veld laat zich
horen tot in 's lands vergaderzalen, en Zeeuws-Vlaanderen stuurt Jacques Hamelink
naar Amsterdam, om daar als een niet helemaal onverdachte Candide alles te
schrijven waar vermoeide Hollanders zich niet meer aan wagen, omdat het passé,
romantisch, niet sophisticated is. In de salons drommen ondertussen de gasten om
deze bon sauvage heen, tot ergernis van de beaux van het moment.
Genoeg kultuur-historische potpourri; er is een ‘image’ (om maar weer radikaal
randstads te spreken) van Hamelink dat te maken heeft met zijn schijnbare
onbedorvenheid en gebrek aan raffinement, een image waar de schrijver zelf flink
aan meewerkt (zo Amsterdams is hij wel geworden) en dat toch wel verband houdt
met de werkelijkheid die ik zoëven parodieerde. Vandaar dan de altijd wat
neerbuigende bewondering voor Hamelinks eruptieve schrijverschap.
Laten wij maar hopen dat de bewondering ook een degelijker basis heeft, want
de Candide-kant is natuurlijk maar een randverschijnsel. Wat algemeen in Hamelink
is, sociologisch bepaald, dat is eigenlijk weinig interessant. Het gaat er om wat hij
met ‘Zeeuws-Vlaanderen’ doet, om de autentieke sfeer waarin zijn verbeelding zich
beweegt. Daarmee alleen zal ik mij in dit portret bezighouden. Een portret mag het
trouwens nauwelijks genoemd worden, eerder een kiekje dat ik u goed wil laten
bekijken. Zo gesloten is Hamelinks wereld dat zij uit een detail gekonstrueerd kan
worden. Dat op zich zelf zou al een reden zijn om het in dit korte bestek te zoeken
in de behandeling van één gedicht. Een andere reden is: het
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gaat tenslotte om de gedichten en om de verhalen, om de ‘details’.
In de bundel De eeuwige dag (Amsterdam, 1964) staat op pagina 43 een gedicht
dat ik in zijn geheel afschrijf:

Gebeuren
Oud en ijdel van klank
de avond de vertraagde
dubbele films stilzwijgen
huiveren over hem toe
een mens tot de oksels
verzonken in het landschap slaakt
zijn wonderlijke kreet
zijn zwangerschap nooit zo heet
sluit snel ontlijvend
aarde zijn kortstondige glimlach
met stenen zegelen af.

Volkomen duister is dit vers niet, maar doorzichtig is toch ook wat anders. De lezer
die nog nooit iets van Hamelink gezien heeft, vermoedt direkt al dat hij meer van
de auteur zou moeten lezen om bepaalde onderdelen van het gedicht met extra
betekenis te laden. Dat wil zeggen: het staat er ook zo allemaal wel, maar door de
herhaling van motieven en beelden door een hele bundel heen herkent men veel
van de woorden (bijna alle zelfstandige naamwoorden bijvoorbeeld) als signalen uit
een privé-wereld. Door de rest van het werk te gebruiken als (lang niet uit te putten)
bron voor ‘parallelplaatsen’ zal ik proberen de woorden van dit ene gedicht wat
zijlichten en schaduwen te geven, om meer reliëf te doen ontstaan. Daarvoor gebruik
ik vooral de poëzie van De eeuwige dag maar toch ook wel de verhalenbundel Het
plantaardig bewind (1964), de twee boeken dus die in de periode 1961-1966 van
Hamelink verschenen.
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De eerste strofe maakt het ons al meteen niet gemakkelijk. Vooral regel drie is
duister. Alle regels enjamberen sterk, zo te zien. Naar de betekenis is het
waarschijnlijk dat men de woorden in de volgende groepen moet lezen: ‘Oud en
ijdel van klank de avond/de vertraagde dubbele-films-stilzwijgen huiveren over hem
toe.’ Hem moet op ‘avond’ slaan tenzij er een nog niet genoemde persoon (of
verschijnsel) mee aangeduid zou worden. Zoals ik door de verbindingsstreepjes
heb aangegeven zie ik ‘de vertraagde dubbele films stilzwijgen’ als één groep, van
het type ‘het zoete kindeke Jezus’. Deze konstruktie komt in de bundel meer voor:
‘vulkanen stilte’ (p. 30), ‘de blaasblag lucht’ (p. 41). Waarom er van ‘dubbele films’
gesproken wordt blijft voorlopig duister.
Eerste parafrase levert ongeveer op: De avond is oud en ijdel van klank, dubbele
films (?) van stilte bedekken hem. (Dit laatste wordt dynamischer uitgedrukt dan ik
in de parafrase doe; een parafrase is geen weergave van wat er allemaal staat maar
een grove aanduiding van de inhoud. Er staat natuurlijk veel meer.)
De zinsdelen kunnen echter ook anders gegroepeerd worden dan ik gedaan heb:
‘de vertraagde’ kan als bijstelling bij ‘avond’ gelezen worden. Het enjambement van
regel 2 naar 3 verdwijnt dan. Ik zie niet, hoe op dit moment al uit te maken zou zijn
welke interpretatie de beste geacht moet worden. Beide zijn grammatikaal mogelijk,
en wij weten nog veel te weinig van het gedicht om tot een keuze te komen.
Dat ‘oud en ijdel van klank’ op ‘avond’ slaat, lijkt mij niet te ontkennen. Maar wat
betekent het? Wat is ijdel hier? Wij komen het woord meer tegen bij Hamelink. In
het gedicht Koning (p. 27) leest men: ‘oud wordt hij door de zon tot koning
gegeseld-(2 regels die ik oversla, dan een regel wit)-zijn glimlach is een ijdel riet’.
Ook hier de kombinatie ‘oud’ en ‘ijdel’, nu met enige nadruk op de betekenis ijl, smal.
De konnotatie van ijdel in de zin van ‘zelfingenomen’ kan echter bepaald niet
weggelaten worden. Kort samengevat moet men bij ‘ijdel’ denken aan de betekenis
die het
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woord bij de Prediker heeft, een hoogst komplexe betekenis dus, waarin bijvoorbeeld
ook ‘tevergeefs’ meespeelt. Bij Hamelink komt verder nog het woord ijl voor in de
wending (p. 26): ‘daartussen verstrooid loopt op zijn laatste benen/ijl en lachend de
mens’. Als hier ijdel gestaan zou hebben, zou de direkte clash van ‘ijdel’ met ‘lachend’
een te gewoon beeld opgeroepen hebben. Eerder dan in ‘ijdel’ de betekenis ijl weg
te laten, zou ik in ijl de mogelijkheid ijdel mee willen laten spelen.
In het bovenstaande citaat gaat ‘ijl’ een direkt verbond aan met ‘op zijn laatste
benen’. Deze sfeer van dood of bijna-dood is ook sterk aanwezig in de eerste strofe
van Gebeuren. Het woord ‘avond’ wijst op zichzelf al in die richting. Tijdsaanduidingen
komen in deze gedichten veel voor: het woord tijd zelf, maar nog veel vaker: dag,
morgen, avond. Alleen al met een verwijzing naar de titel van de bundel (De eeuwige
dag) kan aangeduid worden dat die woorden een veel zwaardere lading meedragen
dan wij gewend zijn. Een frase als de volgende legt een direkt verband tussen avond
en dood, zoals omgekeerd morgen vaak samenhangt met jeugd: ‘onder dekking
van de heggen sloop de avond/listig naderbij uilen op zijn gebukte rug en op de
schouders/oeroude raven’ etc. Het hoeft hoop ik geen betoog dat in zo'n regel ook
gesproken wordt over het vallen van de avond, doodgewoon. Tenslotte denken wij
bij dat stilzwijgen dat toehuivert over de avond, even aan sneeuw, een doodssymbool
bij Hamelink niet minder dan bij een ander.
Tweede strofe. ‘Een mens’: kan dit iets te maken hebben met ‘hem’ uit de eerste
strofe? Dan zou men na ‘toe’ in regel 4 zoiets als een dubbele punt kunnen denken:
hem, een mens die verzonken is etc. Het kan, maar ik blijf toch de voorkeur geven
aan het betrekken van ‘hem’ op iets (namelijk: de avond) dat al genoemd is. Strofe
twee heeft, als zin alleen al, sterk het karakter van een nieuwe, op zichzelf volledige,
mededeling. De rol van strofe 1, van het daarin vermelde, men zou kunnen zeggen:
invallende, stilzwijgen blijft trou-
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wens dezelfde, of men ‘hem’ op ‘avond’ wil laten slaan of op ‘een mens’. Het drama
dat zich in die stilte voltrekt is duidelijk dat van de mens die tot zijn oksels in het
landschap verzonken is. De avond van strofe 1 is het dekor (funktioneel, dat zullen
wij nog zien) van dit centrale gebeuren. Strofe 2 krijgt alleen al daardoor het volle
accent, doordat de lezer er tot aan zijn oksels in de hamelinkse beelden staat.
Het beeld van die in het landschap verzonken mens doet denken aan Slauerhoffs
Eind van het lied, maar in dat verhaal is het lichaam ten halve bevrijd uit het steen,
terwijl het hier juist wegzinkt. Tenminste ...
Het woord ‘kreet’ komt zo vaak voor bij Hamelink, dat het een sleutelwoord mag
heten. Eén van de vindplaatsen: in Het wandelende woud, het laatste verhaal uit
Het plantaardig bewind, slaakt de boswachter Mure ‘de kreet van een pasgeborene’.
Los van het woord kreet, wordt er nog heel wat afgebruld in Hamelinks verhalen.
Een opgehouden onweer: ‘Ik brul de lucht aan stukken, alsof ik geboren word, ikzelf,
op dat ogenblik. Het is of ik word uitgestoten door een moederschoot van warmte
en stilzwijgen’. Terzijde kunnen wij het woord ‘stilzwijgen’, dat wij ook tegenkwamen
in onze strofe 1, noteren als gebruikt in verband met de wereld van voor de geboorte.
De kreet, het brullen etc. kompareren dus regelmatig-ik heb maar enkele
voorbeelden genoemd uit de vele-in samenhang met het geboortemotief. Maar er
is een komplikatie; een ander verband namelijk dat wij niet mogen weglaten omdat
het te evident, te weinig toevallig is. Op p. 19 in het erotische gedicht Waarom jij
wordt gesproken van ‘je vogelkreet’, en dat slaat onontkenbaar op de kreet bij het
orgasme. Hetzelfde geldt waarschijnlijk voor ‘je wondkreet’ in Standbeeld (p. 20),
al is de komponent ‘wond’ hier een beetje zonderling. Heeft het geboorte-motief
dan soms iets te maken met de paring? Pagina 30: ‘Telkens peilen passers het
universum/ in durende coïtus liggen hemel en aarde verstrengeld/en uit
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hun ongedwongen ontmoeting vlaagt het vuur/dat anders alleen de moeder doet
schreeuwen die haar kind baart’. En in Zintuigen wordt het verband buiten iedere
beeldspraak om aangebracht: ‘en haastig breek ik je binnen/(regel wit)/ en word
geboren genezen gedragen hersteld/in een oogwenk’. Het gedicht De zomer jij (p.
17) is in zijn geheel een kombinatie van coïtus en ‘de weg terug’, het moederlichaam
in, met regels als ‘aarde is ons gruizige bed/water wiegt ons’. Dus: er is een direkt
verband tussen geboorte, teruggang naar de prenatale staat en coïtus. De geboorte
heeft met pijn en angst te maken; de prenatale staat-waar bijvoorbeeld in de coïtus
naar gezocht wordt-is warm, stil, veilig. De twee ervarings- en beeldgebieden komen
tot een menging die zich ook in de emotionele sfeer uit.
Natuurlijk treedt het verlangen naar geborgenheid in de moederbuik, als motief,
ook buiten de paring op. De dekors van vrijwel alle verhalen uit Het plantaardige
bewind (de titel!) hebben een prenataal karakter, en in een regel als ‘plat op de buik
in de bedwelmende schoven (die op een kar de schuur ingereden worden)/ gleden
wij het donker binnen als een moederlijf/(regel wit)/dat wij ontijdig verlaten hadden’,
wordt het hele komplex geboorte-terugverlangen expliciet uitgesproken. Er zijn legio
voorbeelden van geboortegedichten die tegelijk het heimwee naar de prenatale
geborgenheid uitspreken, zij het niet altijd zo onomwonden als in de zoëven
aangehaalde passage. Ik kan niet aan het citeren blijven, en noem alleen nog de
verzen Komeet (p. 34) en Diepzee (p. 35) die in hun geheel komplete demonstraties
opleveren.
Ik moet nog even terug naar die kreet die de vrouw bij het orgasme slaakt.
Eenmaal wordt dit ‘vogelkreet’ genoemd, en men zou hier kunnen spreken van een
helemaal niet verrassende beschrijving (waarin bovendien het werkwoord ‘vogelen’
meedoet), wanneer wij dit op zichzelf toch niet zo heel gewone woord niet in een
heel ander verband nogmaals tegenkwamen in deze gedichten: ‘geef mij een
vogelkreet als stem’ (in Naakt, p. 39). Hier verschijnt het woord in een kon-
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tekst die zonder twijfel te maken heeft met geboortepijn (van de boreling) en prenataal
verlangen. De laatste regel van dit vers luidt: ‘laat mij langzaam leven magma in je
moederwarmte’. Deze entourage maakt dat wij niet alleen bij de komponent kreet
in ‘vogelkreet’, maar ook bij het andere deel van het woord, vogel, de oren gaan
spitsen. Twee belangwekkende passages waar dit laatste woord los of in een andere
samenstelling voorkomt: ‘de mens breekt zwemmend/uit zijn vliezen los/(regel
wit)/staat op vogelvoeten/spuwt het zoete slijm uit zijn mond’ etc., regels die te
vinden zijn in Diepzee, het gedicht dat ik hierboven al heb genoemd als puur
geboortegedicht. En uit het eveneens al genoemde Komeet het volgende: ‘tracht
(de mens) het ritme van vogel en vis te benaderen/maar het water weerstreeft’. Ook
het woord ‘vogel’ heeft dus met geboorte te maken. Dit wordt fraai bewezen in de
allereerste regels van de bundel, het begin van Voor een jeugd: ‘Als wij ontwaakten
lag de aarde/fonkelnieuw onder water/ en uit ons wieren bed (een wending die voor
de lezers van Hamelinks novellen geladen is vol prenatale sfeer!) moesten
wij/slaapverdronken de tijd doorwaden/vogels en kruid betastend met handen/nog
nat van jagersgroen gras.’
‘Vogelkreet’, in verband met het orgasme van de vrouw, wijst binnen Hamelinks
gedichten dus tweemaal naar de geboortesfeer.
Ondertussen-er komt heel wat los bij die paar sleutelwoorden van de tweede strofe!-is
een andere kombinatie ons opgevallen: in verschillende van deze gedichten in de
sfeer van geboorte en prenataal verlangen duikt het woord ‘aarde’ op. In de coïtus
met de hemel (Genesis, p. 30) speelt de aarde duidelijk de vrouwenrol, en dat dit
rechtstreeks met baring in verband wordt gebracht (als gelijktijdigheid, en niet op
een afstand van negen maanden), heb ik al betoogd. Dan hebben wij Naakt met de
al geciteerde slotregel ‘laat mij langzaam leven magma in je moederwarmte.’ Ook
lijkt mij een regel als: ‘(de mens kent) het kringsgewijs verloop van stromen in me-
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taal aan de moederschoot’ (p. 32) een gelijkstelling van moederlijf en aarde te
bevatten.
Niemand zal trouwens verbaasd zijn over deze in anthropologie en
godsdienstgeschiedenis zelfs konventioneel te noemen rol van moeder aarde.
Voor de volledigheid nog enkele citaten uit Veranderde (p. 40): ‘onthullend
landschappen blind en wit/die liggen geduldig duurzaam in barensnood’ (de aarde
is dus een barende moeder), en: ‘in een onrustbarende aarden taal/waaronder
leegte klokt en slikt als een vagina’, waarin ‘aarden taal’ zoiets moet betekenen als
de taal van voor de geboorte, gezien die als een vagina klokkende en slikkende
leegte. Het woord ‘onrustbarend’ wordt veelzinnig, in zijn komponenten en in zijn
geheel.
Wij kunnen nu terug naar strofe twee van Gebeuren. Onze eerste reaktie, dat het
hier gaat om wegzinken, wordt niet weersproken door de aanduiding van het
geboortemotief in ‘kreet’. Tweerichtingverkeer is in de gedichten met het
geboortemotief bij Hamelink gewoon, en in zijn verhalen niet minder. Steeds weer
treft naast de (angst)kreet van de geboorte het gelijktijdig terugwillen, of zelfs
teruggaan, naar de geborgenheid, en in de paringsgedichten vloeien de twee vaak
onscheidbaar samen. Het half verzonken zijn in het landschap kan dus twee dingen
inhouden: half geboren zijn, en half terugzijn in de moeder (aarde).
Ondertussen, er staat landschap, weer een ongewoon woord dus wanneer
simpelweg ‘aarde’ bedoeld wordt. Komt dit woord in deze verzen meer voor?
Inderdaad, enkele malen zelfs. Een duidelijk geval zijn wij zoëven al tegengekomen
(‘landschappen blind en wit’), maar er zijn nog andere. Bijvoorbeeld de tweede strofe
van Naakt (het gedicht over het magma-moederwarmte), die zo merkwaardig is dat
ik hem in zijn geheel overneem:
leg nu de zware plooienmantel van het landschap
om mijn schouders
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geef mij de bontkraag van de sneeuw
begraaf mijn handen in humuslagen
leg een zwerfnevel om mijn gelaatstrekken
bedek mij geheel

Is dit nog een terugwillen in de moederschoot? Het zit er in, maar zonder reserve
kan men het zo niet omschrijven. Al legt de slotregel van het gedicht alle nadruk op
juist dat aspekt, de geciteerde tweede strofe wijst een heel andere kant uit, een
tegengestelde: naar de dood.
Maar wij waren nog niet klaar met het woord landschap. Een tweede citaat waarin
het opvallend figureert, uit Betrekkende mens (p. 41): ‘verbergt (de mens) taal en
teken/in landschappen/die savonds dichtklappen/als een deur.’ Dit citaat helpt ons
helaas voor het begrijpen van Gebeuren niet verder, niet omdat het met ons gedicht
weinig te maken zou hebben maar juist omdat het er een parafrase van lijkt. Zelfs
de avond komt er in voor!
Het verband bij Hamelink tussen het op zichzelf al komplexe geboortethema met
dat van de dood, is niet te ontkennen. Er zijn enkele passages in zijn werk die geheel
op een identificeren van de twee motieven gebaseerd zijn. Zo eindigt, op
nadrukkelijke wijze, het sublieme verhaal Grafbeeld in ontijd met het woord geboorte,
maar zijn titel draagt het anderzijds ook niet voor niets. De novelle begint met een
scène waarin een meisje begraven wordt (het woord aarde wordt herhaaldelijk
genoemd) en eindigt met een zeer verwante zij het gedeeltelijk omgekeerd
verlopende scène: de hoofdfiguur legt zich op een grafbeeld (van zandsteen) en
wordt daarin opgenomen; dan volgt bovenvermelde slotzin over de geboorte.
Letterlijker kan de identifikatie van geboorte en dood niet. Of toch, getuige de laatste
regel van De eeuwige dag, een soort poëtisch aforisme: ‘Geboorte: ik vouw mij op
voor de dood.’ Ophelderingen staat er boven de zeven ‘notities’ waar dit de laatste
van is. Ook de titel van de bundel zelf zou men als adstruktie kunnen gebruiken,
maar het aantonen daarvan zou een te
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lange omweg over de kategorie van de tijdsaanduidingen vergen; ik laat het bij de
vaststelling dat de woorden ‘eeuwig’ en ‘dag’ een tegenstelling vormen die parallel
loopt met die tussen dood en moment van geboorte.
Op deze wijze, via proximiteit van geboorte en dood in Hamelinks ‘mythologie’,
zien wij nu strofe 1 (met zijn halfuitgesproken doodssfeer) en strofe 2 (geboorte als
hoofdmoment) naar elkaar toegroeien. Ook binnen ieder der strofen staan trouwens
reeds verwijzingen naar het andere motief. In ‘stilzwijgen’ kunnen wij immers, via
het citaat uit Een opgehouden onweer waarin gesproken wordt van ‘een
moederschoot van warmte en stilzwijgen’, een dubbele inhoud proeven (dood en
prenatale geborgenheid), terwijl daarentegen het verzonken zijn in het landschap
niet alleen wijst op de weg terug, de moederschoot in, maar ook op het in de aarde
begraven worden, op de dood dus.
Strofe 3 nu zou zonder deze dubbelheid niet eens te begrijpen zijn.
De eerste twee woorden ervan zijn onthullend, maar tegelijk raadselachtig.
‘Zwangerschap’, wij kijken er niet van op, maar zijn zwangerschap! Ik moet bekennen
dat ik daar niet goed raad mee weet. Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat dit op ‘de mens’
uit de tweede strofe slaat, al blijft natuurlijk de mogelijkheid bestaan dat men de drie
middenregels moet zien als het centrum van een drieluik waar de andere twee
strofen (ieder vier regels) naast staan, ondergeschikt, en in hun details verwijzend
naar dat middenpaneel: ‘hem’ en ‘zijn’, het heeft dan beide betrekking op ‘een mens’.
De betekenis van de laatste strofe wordt dan echter duister voor mij. Hoe is die
halfverzonken mens als ‘zwanger’ te karakteriseren? Daarmee lijkt alles wat er
verder gezegd wordt in strijd.
Dan ‘zijn’ in de voorlaatste regel. Heeft het ditmaal te maken met strofe twee, dus:
de eerste keer (‘zijn zwangerschap’) niet, de tweede keer (‘zijn glimlach’) wél slaand
op ‘een mens’? Ook dat lijkt mij nogal onaannemelijk. Ik zie die mens uit strofe 2
niet glimlachen. Liever kies ik daarom voor
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een verband tussen ‘zijn’ (beide keren, in regel 8 en 10) en ‘aarde.’
Ook daar valt wel wat op af te dingen. Het lijkt nogal gek, ‘aarde’ als mannelijk.
Maar het merkwaardige van de zaak is niet zozeer dat ‘zijn’ op ‘aarde’ zou slaan
(dat mag tegenwoordig), maar dat er van ‘zijn zwangerschap’ gesproken wordt. Of
het nu op aarde of op mens betrekking heeft, het mannelijke bezittelijk
voornaamwoord blijft als zonderling treffen bij ‘zwangerschap’, zelfs al weten wij dat
grammatikaal geslacht niets met seks te maken heeft. Als ‘zijn’ op ‘de mens’ zou
slaan werd ‘zijn zwangerschap’ er niet minder vreemd door, en andere
vreemdigheden zouden zich daarbij voegen. Konklusie: ik kies voor de aarde als
zwangere.
Maar wat gebeurt er nu precies, in die laatste strofe?
Eerste opname: een mens steekt half uit het landschap omhoog. De aarde,
zwanger op het punt van baren (‘zijn zwangerschap nooit zo heet’) werpt het lichaam
snel uit (‘snel ontlijvend’) en sluit zich weer hermetisch. Het is maar één moment
van opening, van ‘glimlachen’ van de aarde geweest, en nu is hij weer rotsachtig
gesloten.
Tweede opname: een mens verzinkt in de aarde, die hem, verwoed als een
zwangere in barensnood, in zich opneemt en zich dan afsluit ‘met stenen zegelen’,
oftewel: een grafzerk. Voorwaar, een dubbele film! Een blending van twee volkomen
verschillende opnamen. In de titel kan men het al horen: gebeuren, een kontaminatie
haast van geboren en sterven, al lijkt de betekenis ‘geboren’ het dichtstbij van de
twee.
Er zijn twee woorden die binnen deze interpretatie nog nader verklaard moeten
worden, omdat zij niet in het hamelinkse idioom op zich zelf al verwijzen naar één
van de twee motieven of zelfs naar beide tegelijk, en dat zijn ‘vertraagde’ en
‘ontlijvend’. Over ‘vertraagde’ weet ik nog steeds niets te zeggen, of het moest zijn
dat de hele dubbele scène langzaam en daardoor nadrukkelijker ‘gedraaid’ wordt,
en, belangrijker, dat tijd en tijdsaanduidingen op een heel aparte manier gebruikt
worden in Hamelinks werk. Kort gesteld: wat over
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tijd gezegd wordt, lijkt vaak betrekking te hebben op het geboorteproces en daaraan
een eigen, buiten het gewone bestaan liggende, waarde te ontlenen; op andere
momenten denkt men eerder aan een verwijzing vanuit de wereld binnen naar die
buiten het moederlichaam. De twee kan men zo bijeen laten komen: buiten het
moederlichaam heerst de tijd, waarin men bij de geboorte terecht komt en waaruit
men bij het sterven verdwijnt. Het proces van het sterven kan, evenals dat van de
terugtocht naar de prenatale geborgenheid (twee vormen van buiten de tijd treden),
in de taal der ervaring die poëzie is, omschreven worden als ‘vertraging’.
Met ‘ontlijving’ ligt het probleem anders. Het woord wil volgens het Woordenboek
der Nederlandse Taal natuurlijk vooral zeggen: dood maken, het leven ontnemen,
maar het heeft een bijbetekenis: ‘Ontdoen van iets dat uit het lijf gehaald wordt’.
Natuurlijk heeft Hamelink er geen weet van gehad dat die tweede betekenis lexikaal
mogelijk was, maar hij heeft hem mogelijk gemáákt. Mijn lezersreaktie was, dat ik
aanvankelijk vooral de laatste betekenis zag, met een ongerust gevoel dat de andere
de juiste was. Ze blijken nu dus beide mee te mogen doen.
Dat was dan Gebeuren. Of niet? Men kan de poëzie geen groter onrecht aandoen
dan dit soort interpretaties als het aangeven van de ware betekenis te beschouwen.
Niet omdat het niet waar zou zijn, wat ik allemaal gezegd heb; ik geloof er zelf zeker
in. Maar daarmee heb ik niet de ‘eigenlijke’ betekenis van het gedicht aangewezen.
Een interpretatie doet niet meer dan water naar de zee dragen-die er een beetje
meer, en soms voor het eerst, zee van wordt. Het gedicht zelf laat zich niet
parafraseren, vervangen of als een vraagstuk oplossen. Het kan, als taalverschijnsel,
doorzichtiger gemaakt worden, en dat is wat ik gedaan heb: taalverschijnselen uit
Hamelinks privé-wereld aanwijzen. Iedere dichter gebruikt de taal weer anders dan
alle anderen. Wanneer wij in die wereld van eigen taalgebruik een vreemde blijven,
missen wij precies
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dat wat die gedichten afzondert van hun omgeving, wat er gedichten van maakt
dus. De taak van de analysant is in de eerste plaats: een min of meer gesloten
heelal toegankelijk maken. Als hem dat lukt heeft hij niet, zoals men vaak meent,
voor de lezer een nieuw gedicht uit de woorden losgemaakt, maar het bestaande
heeft meer toon, meer betekenis gekregen. Want aan het eind is dat het toch waarom
het blijft gaan: het gedicht en wat het oproept. Een mens in de avond, in het
landschap verzonken, verwikkeld in een gruwelijk gebeuren. De titel van Hamelinks
gedicht is een trouvaille zoals men niet vaak tegenkomt, maar het is ook: trots, de
trots van een haan die een ei gelegd heeft. Wat wij meemaken is een gebeurtenis,
en niet de overdracht van een bundeltje symbolen uit de prenatale, de geboorteen de doodssfeer. Het is als met die twee mannen op een schilderij van Goya, elkaar
in een desolaat landschap met knuppels te lijf gaand, tot aan de knieën in de modder
gezakt, of misschien met benen die niet verder gaan dan de knieën. In de taal van
Goya houdt ook dat veel meer tegelijkertijd in, maar bovenal betekent het toch wat
wij zien.
De oppervlakte van een gedicht is zijn eerste en laatste woord, maar die
oppervlakte in zicht krijgen, dat gaat soms niet anders dan via veel diepduikerij
tussen het eerste en het laatste woord in.
Dat ik, zoals dat gaat bij iedere analyse, ook veel niet heb gezegd, is duidelijk.
Wanneer men alleen al zou letten op de versbeweging (die klap waarmee het gedicht
gesloten wordt!) komt er direkt weer van alles boven. Iedere lezer kan dat voor
zichzelf uitmaken als hij zich voor het gedicht is gaan interesseren.

J.J. Oversteegen

Enkele studies over het werk van Hamelink:
H.U. Jessurun d'Oliveira: Twee werelden aan zee, Merlyn IV, nr. 1,

Literair lustrum. Een overzicht van vijf jaar Nederlandse literatuur 1961-1966

154
januari 1966, p. 3 vlgg. en Toetsing door splitsing, Merlyn IV, nr. 2, maart 1966,
p. 133 vlgg.
J.J. Oversteegen: De optiek van de grensganger, Merlyn II, nr. 4, mei 1964, p.
1 vlgg. en Merlyn II, nr. 5, juli 1964, p. 29 vlgg.
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Willem Frederik Hermans: Kreatief kommentaar
De jaren zestig doen zich voorlopig voor als de dekade waarin de scheppende
literatuur een winterslaap begonnen is. Dat is natuurlijk een onjuist beeld, want ten
eerste denkt iedereen altijd dat er tien jaar geleden meer gebeurde dan nu, en ten
tweede is de oogst van dit decennium nog zo gek niet.
Maar toch is het gevoel dat er een stilstand heerst op kreatief terrein wel te
begrijpen. De situatie heeft iets weg van de eerste jaren na de oorlog: er wordt
gewacht op een ‘vernieuwing’, vooral, neem ik aan, omdat de generatie van
middelbare leeftijd een adempauze heeft genomen. Mulisch bijvoorbeeld, de
goalgetter voor een groot publiek tegen het eind van de jaren vijftig, publiceerde
(wat hij nog nooit eerder gedaan had) vooral journalistiek en kommentaar op de
eigen jeugd. Van het Reve sloeg een heel nieuwe richting in, maar zo te zien is zijn
nieuwe werk niet scheppend doch betogend en bekennend. Lucebert is voor velen
helemaal schilder geworden die ook nog wel eens een gedicht schrijft. Hugo Claus,
vroeger in populariteit bij een heel tot half literair gericht publiek de grote konkurrent
van Mulisch, heeft waarschijnlijk een deel van zijn oude aanhang van zich vervreemd
met een zo moeilijk doordringbaar boek als De verwondering-het literair gesproken
bijkomstige deel van zijn aanhang, gelukkig, want Claus heeft de omgekeerde
ontwikkeling doorgemaakt van de trieste waaraan wij gewend zijn: van prestigesucces
naar kassastuk.
Natuurlijk zijn er ook wel symptomen die een andere kant uitwijzen, maar die
vallen toch minder op. Het is hier trouwens niet de plaats om daar meer over te
zeggen; dat hoort eerder thuis in de eerste afdeling van dit boek, Panorama.
Terzake dus: wanneer men de betrekkelijke windstilte op
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kreatief terrein, juist bij de ouderen, aan één sprekend geval wil demonstreren, is
Hermans geen slechte keuze. Geen Nederlandse auteur heeft zoveel kaarten gezet
op het oproepen van fiktieve werelden als hij, en toch, in de hier behandelde periode
verschenen van hem alleen maar wat hier en daar gepubliceerde verhalen, maar
geen bundel, geen enkele roman ook. Wat in boekvorm uitkwam was: een
filmscenario, De woeste wandeling (zo weinig opgemerkt dat men niet eens van
vergeten kan spreken), een bundeling van enkele korte toneelstukken Drie drama's,
een slechts in een onderdeel gewijzigde herdruk van de eerste verhalenbundel
Moedwil en misverstand, de beruchte Mandarijnen op zwavelzuur, en Het sadistische
universum, niet veel minder scherp dan de Mandarijnen, maar wel veel meet door
de recensenten besproken en veel positiever ontvangen, waarschijnlijk omdat het
niet over heel schrijvend Holland gaat en omdat zelfs Hermans' meest verbitterde
vijand wel begreep dat het verzwijgen van een boek als de Mandarijnen eigenlijk
niet gaat.
Ook bij Hermans overweegt dus het niet-scheppende werk, in de periode
1961-1966, maar op deze bewering moeten toch wel direkt enkele restrikties gemaakt
worden. De stukken die in de twee laatst genoemde boeken opgenomen werden,
dateren voor het grootste deel van een vroegere periode wat het ogenblik van eerste
publikatie betreft, en vrijwel geheel wat het schrijven aangaat. Het is bovendien de
vraag of men wel zonder meer van niet-scheppend mag spreken.
Dit is geen flauw grapje. Nergens immers heeft de lezer het gevoel dat Hermans
erop uit is om een waarheid te achterhalen, en er desnoods een te vinden die in
strijd is met de eigen vooroordelen. Boeiend is het beeld dat hij geeft van auteurs
als Ter Braak en Du Perron ongetwijfeld wel, maar dat een gelijkend ‘portret’ (woord
dat Hermans zelf gebruikt) de opzet van dergelijke stukken zou zijn, gelooft geen
mens. Het zijn polemieken, en wat vooral opvalt is dat het geen polemieken zijn
tegen die voorgoed onachterhaalbare literaire voorgangers-in neutrale zin-maar
tegen hun leerlingen.
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Slechts omdat voor velen de forumianen een aktualiteit, zelfs de enige aktualiteit,
vertegenwoordigen, zijn zij Hermans een doorn in het oog. Wat hij over hen te berde
brengt heeft niet alleen te maken met wat zij zelf waren, maar meer nog met wat zij
in de ogen van anderen op dit moment zijn of in ieder geval tijdens het schrijven
van de Mandarijnen waren. Dat is natuurlijk heel onbillijk van Hermans, en als hij
efficiënt met Forum zelf had willen afrekenen was een meer feitelijke taktiek zeker
‘verstandiger’ geweest. Maar ten eerste is Hermans niet verstandig, en ten tweede
was een afrekening met Forum maar heel gedeeltelijk zijn doel. Eerder ging het
hem om ‘debunking’ en die richt zich uit de aard der zaak altijd meer tegen de
vereerders dan tegen de vereerden. Vandaar dan ook dat die stukken over enkele
schrijvers uit de jaren dertig instaan tussen ‘portretten’ van tijdgenoten, en vandaar
dat het juist deze twee werden. Vestdijk bijvoorbeeld, waar Hermans toch heel
weinig voor voelt, krijgt geen beurt. Hij heeft geen leerlingen, en mist bepaalde
ideeën die in de ogen van Hermans het ware schrijven onmogelijk maken (het één
brengt het ander mee).
Konsekwentie: ook in de historische gedeelten zijn de Mandarijnen geen
literatuurgeschiedenis, zelfs niet een komische. En toch zijn de karakteristieken
helder, en niet zelden raak, genoeg. Deze paradox laat zich gemakkelijk verklaren.
Het is Hermans uiteindelijk niet te doen om het weergeven van de bestaande
werkelijkheid, maar om het aan zijn lezers opleggen van een door hem zelf
gekreëerde nieuwe realiteit, een mythe zou hij het zelf noemen wanneer het om
verhalen gaat. Daarbij hangt alles af van de trefzekerheid van de schrijver, en niet
van het juiste van zijn standpunt. Met de woorden van een ander (Kouwenaar; het
staat in de Mandarijnen te lezen): ‘Hermans is waarschijnlijk in onze letteren de
enige figuur die zo nu en dan een polemiek weet te schrijven, waarvan de “waarde”
niet per se staat of valt met het al of niet “gelijk” van de schrijver.’
De taktiek van de polemieken en de ‘esseejs’ (refereren aan
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bestaande feiten) is natuurlijk anders dan die van de romans en verhalen, maar de
doelstelling is grotendeels dezelfde. De keuze van de ter adstruktie gebruikte
gegevens is niet gebaseerd op hun voor de eigenschappen van het objekt
onthullende karakter maar op hun bruikbaarheid voor het oproepen van een bepaald
beeld. De polemiserende en essayerende Hermans staat in dienst van de kreërende,
niet alleen omdat het beelden belangrijker is dan het adstrueren, maar ook in een
veel ruimere betekenis: de Mandarijnen moeten de weg open houden of openbreken
voor de romancier. Een beeld van de werkelijkheid dat de schrijver Hermans de
beste startkansen, de grootste vrijheid voor zelfontplooiïng geeft, moet als waarheid
aan ons opgelegd worden. Waarschijnlijk reageert het merendeel van de puur
kreatieve schrijvers vanuit deze instelling, maar slechts zelden krijgt de
buitenwacht-dat zijn wij, de lezers-het met zoveel vehementie gedemonstreerd.
Ik ben er zeker van dat Hermans zelf niet eens begrijpen zou waarover ik het heb,
wanneer ik zijn houding in polemieken als louter taktisch beschrijf. Niet omdat hij
dat zou ontkennen, maar om de omgekeerde reden: hij kan zich niet voorstellen dat
het bij anderen anders ligt. Hij zal het taktiek vinden om dat te beweren. Hetgeen
onder meer betekent dat diskussie met hem vrijwel altijd zinloos is.
Hoezeer voor Hermans het criterium ook bij gedachtenwisselingen dat van de
romancier blijft, kan men aflezen uit een opmerking als deze, uit Snerpende kritiek,
het vroegste stuk dat in de Mandarijnen opgenomen werd (1946) maar dat blijkbaar
in 1963 nog wel ongeveer juist was voor hem: ‘als een literator wat hij schrijft zo
weinig meent dat hij het erger zou vinden wanneer er een grapje op zijn portret
gemaakt zou worden dan op iets wat hij heeft geschreven, ligt het voor de hand dat
het doeltreffender is een grapje te maken op het portret, omdat je hem an ders door
zijn hoed zou schieten inplaats van door zijn hoofd.’ Het opvallende van dit
programma is niet dat Hermans het terzake schijnt te
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vinden om de dagelijkse persoon te betrekken in de bespreking van de schrijver.
(Daarover denkt hij niet anders dan het merendeel van zijn Nederlandse kollega's,
en zijn kracht in latere polemieken bleek niet zelden dat iedereen hetzelfde deed,
maar hij als enige dat toegaf.) Wat treft is, dat zijn criterium niets te maken heeft
met het vaststellen van literaire feiten-wat men toch verwachten mag als het om
kritiek gaat -maar met de vraag: hoe raak ik de ander zo doeltreffend mogelijk. Het
is een gedragsregel voor tijden van oorlog. En ook dat is weer een eigenschap van
de zuiver scheppende schrijver. Vrijwel iedere grote romancier, en zeker iedere
romanschrijver die zozeer op een eigen ritme en een eigen werkelijkheidsbeeld
gericht is als Hermans, ervaart het werk van anderen als een gevaar. Niet alleen
om de standpunten, maar nog meer om de wijze van schrijven. In de betogende
stukken van Hermans zoeken naar een enigszins nauwkeurig beeld van wat
konfraters doen en willen, getuigt van naïeveteit. Alleen ongevaarlijke gevallen en
tijdelijke bondgenoten komen er ‘billijk’ af. De anderen moeten eerder vernietigd
dan als een afwijkend specimen beschreven worden. In een ongebundeld stuk
(Antipathieke romanpersonages, De Vlaamse Gids 1960, nr. 9) schrijft Hermans:
‘De schrijver verdient zijn bewegingsvrijheid alleen, door zijn belagers onophoudelijk
te overtuigen dat zij geen recht hebben hem iets te verwijten, dat zijzelf, hun
leugenachtige maatschappij (elke maatschappij is leugenachtig, altijd, overal), hun
absurde weten, hun domme niet-weten, hun huichelachtige vergeten, hun op niets
gebaseerde wetten, hun veile geloof, hun futiele streven naar zelfbehoud of zelfs
succes, hun tijdelijkheid, hun overbodigheid, even sterk verachten als hij’ (p. 547).
Men hoeft niet te verwachten dat iemand die zo over het schrijven denkt, veel oog
heeft voor de waarde van auteurs met een ander uitgangspunt.
Dat Hermans een groot schrijver is, en zijn slachtoffers zelden, maakt dat wij hem
vaak met plezier volgen op zijn strafexpedities, maar ook dat is eigenlijk toeval, heeft
ten-
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minste niet veel met de standpunten te maken. Het is jammer dat wij niet een aantal
auteurs van formaat hebben die Hermans voldoende prikkelen om zijn
vernietigingsdrift wakker te maken. Een proefje van wat er dan gebeuren zou, is te
vinden in de onder pseudoniem gedane aanval op Van het Reve in Hollands
Maandblad van augustus-september 1966. Er staan meesterlijke opmerkingen en
wendingen in, maar Van het Reve wordt voor de lezer niet onder de tafel geveegd
in tegenstelling tot bijvoorbeeld Van der Veen in de Mandarijnen. En toch, bij de
arme schrijver van Wij hebben vleugels is het argument waar Hermans alles op laat
drijven (de verwisselbaarheid van de onderdelen) willekeurig omdat er grote romans
bestaan die deze eigenschap vertonen en er geen grein minder van worden; terwijl
in het geval Van het Reve de positie van Hermans, in de zaken des geloofs waar
hij alles op gooit, begrijpelijker is dan die van Gerard Kornelis Franciscus. Juist
omdat Hermans' aanvallen niet op standpunten steunen, schiet hij bij Van het Reve
door de soutane, en raakt levend vlees bij Van der Veen.
Al is er dan in de Mandarijnen heel wat ‘waarheid’ te vinden, dat is dan toch niet
meer dan ‘materiaal’. Wat wij te lezen krijgen is een kommentaar op de literatuur
en op het bestaan, dat niet minder gerangschikt is dan een roman. Nuttig effekt is
het enige doel, en dat bereikt Hermans vaak, al was het maar door de briljante stijl
(waarvan het moedwillige vulgarisme velen blijkbaar volstrekt ontgaat, tot hun eigen
schade). De Mandarijnen, kortom, vormen een soort roman, een literair-historische
roman. Iets voor jury's?
Met Het sadistische universum ligt het anders. Een aantal stukken daarvan zijn
te beschouwen als novellen (de Kleine protokollen namelijk), al hebben zij
gebeurtenissen of toestanden uit de werkelijkheid als uitgangspunt. Journalistiek,
als men wil, die overgaat in verhaalkunst, en wat voor verhaalkunst!
Verder is er een afdeling Zwarte schapen, een mengsel van liefdesverklaringen
(Sade, Multatuli, Munchausen) en haat-
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uitbarstingen (tegen het paard, de Engelsman, de arts), eigen en andermans zwarte
schapen dus. Met dan nog enkele stukken die er zo maar tussenin staan, al zijn ze
daarom niet minder goed (De nieuwe natuur!).
Het laatste esseej van de bundel is een essay, tam en konventioneel, over
Wittgenstein. Een kommentaar waarin de filosoof voortdurend zelf aan het woord
gelaten wordt, en dat zelfs herhaaldelijk scheef loopt als Hermans tussenbeide komt.
In allebei de boeken is het belangwekkendste toch: de begeleiding van Hermans'
verhalen en romans, die de meeste van deze stukken vormen. Men kan er dezelfde
ontwikkeling in terugvinden, en eigenlijk ook dezelfde standpunten,-optiek is
misschien een beter woord. De strooptochten en moordaanslagen die deze essays
zijn, brengen dezelfde buit thuis als de romans, maar in de laatsten gaat het
vanzelfsprekend genuanceerder toe, tragischer. In het verhalende proza van
Hermans is per definitie niet sprake van een gelijk-ondanks het dankbare gebruik
dat vele Hermans-haters van die ene romantitel maken-maar van een schouwspel,
dat persoonlijk van kleur is, maar door de middelen van een groot schrijver tot een
niet te ontwijken realiteit (dus: feitelijke waarheid) wordt.
Omdat geen mens zich bij een betoog kan beperken tot ‘laten zien’, moet ook
Hermans in zijn essays de indruk wekken dat hij bewijst, en soms zelfs inderdaad
met bewijzen komen. Juist daardoor wekken deze stukken echter sterker de
impressie van eenzijdigheid dan het kreative werk, terwijl natuurlijk de wereld die
in de romans opgeroepen wordt geen grein minder monomaan is. Bij de essays
echter toetst de lezer aan de hem bekende werkelijkheid, en daardoor konstateert
hij onmiddellijk dat hij daar lang niet altijd iets mee opschiet. Hij moet immers eerder
kijken naar Hermans, naar de wereld die deze in zijn kreatieve werk evoceert, dan
naar de feiten die hem over de slachtoffers van diens polemieken bekend zijn.
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Let wel: ik zeg niet dat ik persoonlijk Hermans' voorstelling van zaken omtrent de
Nederlandse literatuur onjuist vind. Vaak genoeg geef ik hem groot gelijk en
applaudisseer bij zijn ‘scores’. Zijn motieven, dat troetelkind van zijn tegenstanders,
interesseren mij niet, en lijken mij bovendien niet zo gemakkelijk te achterhalen.
Maar ook als ik Hermans gelijk geef, daar lees ik hem niet om! Zijn Mandarijnen
en een aantal stukken van Het sadistische universum ontlenen hun waarde vooral
aan hun karakter van kommentaar op Hermans, op diens romans en novellen. En
gelukkig maar, want de jager is hier doorgaans belangwekkender dan zijn prooi.
Die opstellen zijn dus schrijvers-essays, gebruiksvoorwerpen voor de auteur en
daardoor ook voor de lezer. Wanneer Hermans Sade bespreekt, koncentreert hij
zich helemaal op de wijze waarop de schrijver Sade in de ogen van zijn kollega
Hermans met zijn materiaal omspringt. Hij konstateert daarin een grote vrijheid (al
gebruikt hij dat woord niet): niemand durfde het in die tijd aan een zo radikaal
afwijkend beeld van de mens te ontwerpen als Sade, en, hoe dwangneurotisch en
dus onvrij het gedrag van Sades figuren ook mag zijn, die beperktheid (van de
schrijver toch!) laat Hermans in het geheel niet gelden. Het enige wat er voor hem
toe doet is de schrijversvrijheid ten opzichte van de konventie. Op verwante wijze
worden bijna al Hermans' standpunten door het belang (terbraakiaans woord dat
hier prettig kietelt) van de scheppende schrijver bepaald. Vandaar dat ik de
essayerende en polemiserende Hermans behandel als een accompagnement van
de romancier-novellist, al zou vooral Het sadistische universum ook een heel andere
benadering toestaan.
De reaktie van Hermans' figuren op hun omgeving laat zich in de begintijd kort
karakteriseren met de titel van zijn eerste novellenbundel: moedwil en misverstand.
Altijd lopen de dingen mis, de ene keer door kwade opzet, de andere keer
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door vergissingen, en doorgaans door een onontwarbaar mengsel van beide.
Hoe zou men de opinies van Arthur Muttah aan het eind van De tranen der
acacia's, als hij zijn omgeving ‘doorheeft’, kunnen samenvatten? Zo bijvoorbeeld:
‘Ik heb nooit ondervonden dat iemand zich moreel gedroeg. Ik zie alleen berekening
en vergissingen, mislukte berekeningen dus. Ongetwijfeld mislukt het grootste deel
van de berekeningen ...’ (Mandarijnen p. 133).
Een opmerking van dit soort tegen te spreken, is onzinnig. Men kan hem alleen
voor kennisgeving aannemen, en zich afvragen wat de konsekwenties van deze
uitspraak, en van honderden andere die dezelfde kant uitwijzen, zijn voor de fiktieve
wereld, in het leven geroepen door de man die er zo over denkt. Eigenlijk zou het
omgekeerd moeten, natuurlijk. De visie op het bestaan die men in Hermans' boeken
aantreft had allang geanalyseerd behoren te zijn, en dan was zijn expliciete
kommentaar niet eens nodig geweest, want wat ik citeerde staat in zijn geïrriteerde
kanttekeningen naar aanleiding van de hetze tegen Ik heb altijd gelijk. Wanneer dat
boek dat in werkelijkheidsbeeld niet zoveel van De tranen afwijkt-al is het feitelijke
dekor in geen enkel opzicht verwant-door een adekwate kritiek beoordeeld zou zijn
geweest, waren Hermans' eigen notities grotendeels overbodig geworden. (Laten
wij het maar optimistisch zien en zeggen: dan hadden wij wat gemist.) Maar in plaats
van het boek als roman te bekijken en in die beschouwingswijze de impliciete visie
van de auteur op het bestaan te verdiskonteren als de faktor die bij wijze van motor
werkt, en die een bepaald type romanfiguur konditioneert, ging men eerst Lodewijk
Stegman gelijkstellen met Hermans-vanuit de grondslag van dertig jaar
literatuurbeschouwing: ieder boek is een vorm van autobiografie-om daarna te
diskussiëren over de vraag ‘of Hermans gelijk heeft’. Een roman werd daardoor
behandeld precies als wat hij niet is: een dokument, een soort zendbrief van de
auteur aan al zijn lezers. Het kom-
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mentaar van Hermans zelf, onder meer in het stuk Het knipselbureau, is door dit
literaire analfabetisme noodzakelijk geworden, met overigens geen ander succes
dan dat de romans nog net zo gelezen worden, maar dat de vraag: ‘heeft Hermans
gelijk?’, die nog steeds aktueel schijnt te zijn, sedertdien vooral aan de hand van
het kommentaar gesteld wordt. Als de vraag dan toch nodig is, dan lijkt het mij
terzake om te antwoorden: en of! Hermans heeft gelijk, maar niet in zijn visie op het
bestaan (die overtuigend uitgebeeld wordt of niet, maar die niet juist is of onjuist),
wel echter in zijn kommentaar op Hermans.
De vraag of een romancier in het beeld dat hij van het bestaan geeft gelijk heeft,
is er een voor doorgewinterde moralisten, die maar liever geen, of alleen stichtelijke,
romans moeten lezen. Of misschien komt alles neer op het zoeken naar datgene
waar men zich mee verwant voelt bij de een, naar datgene waar men zich
fundamenteel van voelt verschillen maar dat zich overtuigend manifesteert bij de
ander. Voor mij is Hermans het, erger kan het niet, vreemde; maar ik zou tegelijk
niet weten welke romanschrijver bij ons zijn wereld met meer dwingende kracht
heeft waargemaakt dan de auteur van De tranen der acacia's. Wie beweert dat hij
niet weet wat ik daarmee bedoel, is óf een literair-politieke draaier óf een
ongeletterde, al hoeft men het met de opinie zelf natuurlijk helemaal niet eens te
zijn.
Bij de verhalenbundel Paranoia gaat het beeld van moedwil en misverstand dat
ik summier tekende (driekwart van de Mandarijnen is er om het aan te vullen)
veranderen. De titel van die nieuwe verhalenbundel duidt nog op de alles
beheersende argwaan tegenover de motieven waardoor mensen tot hun handelingen
gebracht worden, maar in de meeste verhalen zelf wordt de moedwil verdrongen
door het misverstand. Niet meer de bedoelingen van de mensen beslissen, maar
het is juist zo dat die intenties er niets meer toe doen. Het misverstand is geen
gevolg van het karakter van een bepaalde persoon of van de menselijke aard in het
algemeen,
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maar een eigenschap van de hem omringende realiteit. Dit meer filosoflsche plan
beheerst de inleiding tot het boek, de Preambule, geheel.
Eén van de sleutelzinnen uit die Preambule luidt: ‘Er is maar een werkelijk woord:
chaos’, een zin die Hermans kursief liet drukken. De werkelijkheid is wat wij ervaren,
dat wil zeggen: wat wij ervaren is voor ons de werkelijkheid. Voor de (in de ogen
van de lezer) hallucinerende hoofdfiguur van het titelverhaal is er geen
waarheids-verschil tussen zijn privé waarnemingen en dat wat de anderen als
objektief konstateerbaar beschouwen. Hoogstens kan hij denken dat zij minder zien
dan hij. Hoe zou hij uit moeten maken wat echt en wat niet echt is?
Op dit punt gekomen, moet ik de lezer waarschuwen. Het gaat hier niet om de
beschrijving van een patiënt, maar om het volgen van daden en gedachten van
iemand van wie wij niet weten of wij hem een patiënt mogen noemen. In principe
ligt de zaak niet anders voor de ‘geestelijk gezonde’ als voor de paranoialijder. In
zijn inleiding laat Hermans de vraag of zijn figuren medisch gesproken paranoïde
zijn terecht open. Wanneer die ene man uit het titelverhaal eerder als geestesziek
te betitelen lijkt dan als normaal, net als sommige andere figuren uit Hermans' werk,
dan is dat hoogstens omdat Hermans zijn uitgangspunt op extreme wijze
demonstreert. De konkrete verbijzondering van een op zich zelf al uitzonderlijke kijk
op het leven, is a-normaal; daar hoeft niemand aan te twijfelen. Maar dat wil niets
anders zeggen dan: kunst roept het a-normale in het leven. En gelukkig maar dat
het zo is, want met het normale hebben wij al genoeg te maken, daar hebben wij
de kunst niet voor nodig. Er is dus een ontwikkeling vast te stellen in de verhouding
van Hermans' centrale figuren tot hun omgeving. Wat aanvankelijk nog incidenteel
leek, namelijk de reaktie van een bepaalde persoon op zijn omgeving, wordt steeds
meer gesteld in de termen van een niet begrijpbare werkelijkheid. In Het sadistische
universum bijvoorbeeld (een boek dat over
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het algemeen dichter ligt bij het latere uitgangspunt dan de Mandarijnen), kan men
lezen:
‘Ik geloof dat de roman een andere funktie heeft. Niet de werkelijkheid die
beschreven wordt is van het grootste belang, maar de beschrijving. Het is namelijk
een eigenaardigheid van de mens dat hij de chaotische werkelijkheid die hem
omringt, toch beschrijven moet. Hij beschrijft hem alsof hij geordend was. Hij wil er
een orde in leggen. Misschien weet hij dit, weet hij dat het zijn hoogst persoonlijke
orde is die hij erin legt, maar hij kan het niet laten.
Het is dit verschijnsel waar de roman zijn bestaansreden aan dankt. Het verschil
tussen de roman en de wetenschappelijke werkelijkheidsbeschrijving, die immers
ook verschijnselen in een wetmatige orde rangschikt, is dat de roman geen bewijs
voor zijn orde nodig heeft, de wetenschap wel’ (p. 108). Hier staat heel wat, en ik
reken er maar op dat de lezer het met mij eens zal zijn, dat toelichting overbodig is.
Waar wij het echter wel over kunnen hebben is: hoe slaagt iemand erin, zijn lezers
een werkelijkheid op te leggen waarvan hijzelf meent dat het niets anders dan een
toevallige, persoonlijke ordening is? Dat lijkt alleen mogelijk door vals spelen, door
net te doen alsof men wél gelooft in een buiten ons om bestaande zinvolle
samenhang van de dingen. Want dat ‘een eigenaardigheid van de mens’ de enige
reden zou zijn waarom hij romans schrijft, en andermans romans leest, dat is toch
wat te mager als explikatie. Hoe wil een schrijver die er niet in gelooft dat hij zijn
lezers kan overtuigen van een ‘diepere orde’ (die in zijn romans de chaos van de
oppervlakte overwint), nog lezers vinden? Hij is als een practical joker, die erbij zegt:
dit is maar een grapje.
Enkele aanhalingen, om te laten zien hoe hoog Hermans zelf de lat gesteld heeft
waar hij overheen moet springen:
‘Wie goed om zich heenziet, ontwaart geen eenheid van handeling, maar veelheid
en zinneloosheid van handeling, verwarring, chaos en verveling’ (Sad. Un. p. 108).
‘(De romancier) heeft zijn boek te schrijven volgens een
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bepaald systeem, een pseudo-psychologisch systeem, zo men wil. Dit systeem kan
soms in het oog springende overeenkomsten vertonen met de “echte”, de
wetenschappelijke psychologie. Maar verplicht daartoe is geen enkele romanschrijver
en het is zelfs niet noodzakelijk om overtuigend te zijn. Als er soms toch
overeenkomst is, dan komt dit doordat in de werkelijkheid haast evenveel
bestaanbaar is als in de fantasie, de literatuur’ (Mand. p. 145). Dit laatste citaat kan
op een programma van vrijheid, van gemakzucht zelfs, lijken, maar de praktische
konsekwenties zijn eerder dat de romancier geen enkel ander middel ter beschikking
heeft om een ‘waarheid’ te kreëren dan zijn talent.
Het gaat mij er weer niet om, of deze standpunten juist zijn (al lijkt in elk geval
het tweede mij in overeenstemming met de hedendaagse literatuurwetenschap),
maar om deze vraag: hoe schrijft iemand met zo'n uitgangspunt nog een roman?
Hoe kan hij de lezer laten begrijpen wat zijn figuren doormaken als die opgesloten
zijn in een zinloos woordheelal, waarvan zij niet eens kunnen zeggen wat er
‘werkelijk’ is, en wat alleen maar bestaat omdat zij denken dat het er is. Juist bij een
schrijver als Hermans, die alles doet bestaan door het te laten zien (weer een
uitdrukking van hemzelf), lijkt dit dilemma onoplosbaar.
En toch heeft Hermans het minstens twee keer opgelost, en wel door volkomen
sluitende woordwerkelijkheden te kreëren, en de lezer met de chaos op te schepen.
Hij laat zien; de konklusie, die onvermijdelijk is, blijft voor onze rekening. Dat is
gebeurd in de twee romans die hij publiceerde vóór zijn essayboeken, en niet eens
twee keer op dezelfde manier. De god denkbaar denkbaar de god en De donkere
kamer van Damocles (want dat zijn natuurlijk de romans die ik bedoel) kan men
variaties op één thema noemen, het thema dat theoretisch aan de orde gesteld is
in Paranoia (Preambule), de Mandarijnen en het Universum, en toch zou men moeilijk
twee boeken van één schrijver kunnen verzinnen die verder van elkaar af staan in
dekor, beschrijvingstechniek, ge-

Literair lustrum. Een overzicht van vijf jaar Nederlandse literatuur 1961-1966

168
beurtenissen,-kortom in algemene strategie.
In Denkbaar worden wij met een werkelijkheid gekonfronteerd, die in alle details
samen blijkt te hangen, maar waar wij maar langs één weg binnen kunnen komen:
door aan te nemen dat er geen verschil gemaakt mag worden tussen wat er objektief
gebeurt en wat Denkbaar fantaseert. Wij worden dus binnen de privé werkelijkheid
van de hoofdfiguur gebracht, en daar hangt alles samen. Daarbuiten weten wij niets.
Over de gevolgen van dit uitgangspunt (alles kan gebeuren, zolang het denkbaar
is) kan ik hier niet uitweiden. Ik wil alleen vaststellen dat het ‘krankzinnige’ boek
Denkbaar gelezen kan worden als een precieze feitelijke demonstratie van een
theoretisch uitgangspunt, of liever nog: dat de romancier Hermans een boek schreef
dat niet zo ondoordringbaar is als het lijkt, wanneer men zijn uitgangspunten, die
hij tot ons gemak nu vaak genoeg uiteengezet heeft, maar eenmaal kent en serieus
neemt.
Veel ‘gemakkelijker’ dan Denkbaar is De donkere kamer, omdat in schijn de
‘gewone’ werkelijkheid gevolgd wordt: de avonturen van de hoofdpersoon Osewoudt
krijgen wij éérst te zien vanuit zijn eigen optiek, dan door de ogen van de Duitse,
de Engelse en de Hollandse politie, en daarna nog eens geïnterpreteerd door een
psychiater en een pater. Een gewone roman dus? Behalve dan dat wij op het eind
van het boek, dat volkomen logisch opgebouwd is, niet meer weten wat nu echt
gebeurd is, en wat niet. De vraag waardoor de onbepaalbaarheid van de realiteit in
het boek direkt bloot gelegd wordt, is: bestaat Dorbeck, de man die Osewoudt zijn
bevelen heeft (zou hebben) gegeven, of bestaat hij niet? Iedereen binnen het verhaal
beantwoordt die vraag naar hem het beste uitkomt, zonder kwade bedoelingen of
met kwade bedoelingen, want ook dat doet er niet toe. En de lezer krijgt geen
materiaal dat hem definitief voor één van de twee mogelijkheden kan doen kiezen.
Alles in De donkere kamer, letterlijk alles, verandert wanneer wij van het wel-bestaan
van Dorbeck op het niet-bestaan over schakelen. Soms
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denkt de lezer dat het maar het beste is om in de ene situatie aan te nemen dat
Dorbeck wel, in de andere dat hij niet bestaan heeft.
En toch, dit is een verhaal dat de ‘chaos’ beschrijft in de termen van de helderste
orde. En wie tot de chaos, de oninterpreteerbaarheid van deze realiteit, moet
konkluderen, dat is de lezer! Moet, want het boek komt eenvoudig niet tot leven, als
de vraag of Dorbeck al dan niet bestaat weggelaten wordt. Tegelijk echter moet die
vraag als irrelevant verworpen worden, door diezelfde lezer; zozeer heeft Hermans
de situatie in de hand.
Maar, kan men zeggen, is dat alles inderdaad wel de opzet van de schrijver? Is het
niet de interpreet die meer leest dan er staat? In Antipathieke romanpersonages,
het al eerder genoemde stuk uit de Vlaamse Gids, kan men lezen: ‘Alleen dan is
het voor een schrijver de moeite waard geschreven te hebben, als hij de zekerheid
heeft hardop uit te spreken, wat zijn publiek wel heeft geweten, maar altijd heeft
verzwegen; wat het gedroomd heeft, maar bij het ontwaken verdrongen.’ En even
verderop: ‘De journalist formuleert wat de massa denkt, de schrijver bestrijdt wat
de massa denkt en brengt aan het licht wat de massa niet durft te denken’ (l.c. p.
547).
Wie dat opschrijft, heeft bedoelingen met zijn publiek die met het woord
‘boodschap’ niet verkeerd weergegeven worden. Het bijzondere echter van de wijze
waarop Hermans ons zijn waarheden verkondigt, in zijn kreatieve werk, is dat hij zo
goed als nooit betoogt, maar demonstreert; dat hij niet over de dingen praat, maar
ze laat gebeuren. Zodat de lezer zelf de konklusies trekt, de boodschap eruit haalt.
In boeken als Mandarijnen en Het sadistische universum kan die lezer dan nagaan
of hij zich vergist heeft. Maar als hij er alleen daarvoor naar zou grijpen, zou hij zich
toch weer vergissen. Want er staat nog heel wat meer in dan kommentaar op de
werken van Willem Frederik Hermans, dingen waarom
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men kan lachen of woedend worden, maar waarbij men zich niet gauw zal vervelen.

J.J. Oversteegen
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Gerrit Kouwenaar: Van ding naar taal naar ding
Een literair lustrum heeft als consequentie een volkomen willekeurige ingreep in de
tijd. De periode 1961-1966 is net zo min een gesloten tijdvak als 1954-1959 of vul
maar in. Maar elke willekeurige tijdsindeling, neem die in eeuwen bijvoorbeeld, heeft
ook zijn meevallers en dit lustrum schijnt pasklaar gemaakt te zijn voor het werk
van Gerrit Kouwenaar. De gedichten die hij schreef tussen 1948 en 1958 beschouwt
hij immers als een afgesloten oeuvre, dat hij dan ook verzamelde in Sint Helena
komt later, Em. Querido, Amsterdam 1964. Ook in diverse interviews heeft hij
aangegeven, dat het voor hem pas eigenlijk begonnen is met zijn bundel Het gebruik
van woorden, de afsluiting van Sint Helena en de aanloop tot het nieuwe werk. En
dat werk verscheen nu juist in de periode 1961-1966: De stem op de 3e etage
*
(1960) , Zonder namen (1962) en Autopsie/anoniem (1965).
Waaruit bestaat de vernieuwing? In een gesprek met Piet Calis (Gesprekken met
dichters, Bert Bakker, Den Haag 1964) zegt Kouwenaar daarover:
‘Ik wil niet alleen een goed gedicht schrijven, een welverzorgd en gelukt
werkstuk met een zekere inhoud en een zekere vorm, maar heel bewust
een gedicht ergens naar toe schrijven, zeg maar naar dat enige
middelpunt, de kern waar bij wijze van spreken de taal overgaat in vlees,
steen, haast letterlijk, maar natuurlijk nèt niet. Niet meer dat halfbewuste
ronddraaien in de periferie van gevoelens, illusies, ideeën,
filosofietjes-allemaal tarra. De laatste jaren probeer ik dus steeds weer
in elk gedicht hetzelfde: een soort konkreetheid,...’
(p. 92)
en:
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‘Wat ik met mijn poëzie wil, is eigenlijk gewoon stof maken. Gewoon stof
maken is voor mij voldoende. Kunst maken vind ik überhaupt een hopeloze
arbeid. En poëzie maken is het meest hopeloze van alles, omdat het een
zo volstrekt abstrakte aangelegenheid is. Ik wil niet schrijven over iets,
geen verhaal, geen gekondenseerd gevoel, niet een woord als
vervoermiddel, maar een woord terugbrengen tot zijn stoffelijkheid. Ik wil
vandaan komen onder de abstraktie, dus de afstand tussen taal en
werkelijkheid zo miniem mogelijk maken, en waar ze elkaar bijna raken,
waar ze elkaar ruiken, besnuffelen, begint dan de poëzie. Het gedicht als
een ding.’
(p. 93)
Dit programma staat en valt natuurlijk met de voorbeelden die de dichter er zelf van
geeft, d.w.z. met zijn gedichten. Het meest voor de hand liggend voorbeeld is:

Als een ding
Een gedicht als een ding
een glazen draaideur en de chinese ober
die steeds terugkeert met andere schotels
een parkwachter die zijn nagels bijvijlt
tussen siberische kinderen uit maine
een venus van de voortijd samen met
een spin op de snelweg
een glas moedermelk, een geel
gesteven smoking
een bij, een pennemes
beide stekend, een vliegtuig
dat oplost in dorpsregen
een gedicht als een ding.
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Dit gedicht is niet meer dan een opsomming van geïsoleerde, nauwelijks op elkaar
betrokken eenheden. Op het eerste gezicht maken zij een willekeurige indruk, d.w.z.
vervangbaar door legio andere momenten, en schijnen zij onderling verwisselbaar,
de opsomming had ook een andere volgorde kunnen aannemen. Wie zo leest, gaat
uit van een aantal verouderde normen, die echter nog steeds opgeld doen. Zo luidt
een stelling bij het proefschrift van E. Lindes, Veelheid en binding, 1955-één van
de weinige dissertaties die zich bezig houden met de organisatie van een gedicht-‘Die
omstelbaarheid van onderdele in die literêre kunswerk is 'n aanduiding van gebrek
aan eenheid.’ Die stelling wordt o.m. geadstrueerd door te verwijzen naar een
onderzoek betreffende de structuur van een gedicht van Werumeus Buning (Hoe
kon ik meenen te genezen. Verzamelde Gedichten, Amsterdam 1948, p. 32). Dit
uit vier strofen van vier regels bestaande gedicht werd aan studenten van een
werkgroep gedicteerd in een willekeurige, oneigenlijke volgorde en de opgave was
de originele volgorde te bepalen. Het aantal goede oplossingen was ver in de
minderheid, de argumentatie van de oplossingen geheel onvoldoende, dus werd
besloten tot de onmogelijkheid van een dwingende volgorde, dns het gedicht schoot
tekort in eenheid, dus het had beter kunnen zijn. Een merkwaardig voorbeeld, dat
de schaduwzijden van een dergelijke structuuranalyse aantoont: de eenheid van
een gedicht zit nooit in de onverwisselbaarheid van de onderdelen, maar in de
coherente wijze van betrokkenheid op elkaar. De roman Een faun met kille horentjes
van Hugo Raes heeft meer dan tachtig onderdelen, die zonder enige moeite
omstelbaar zijn zonder dat de botsing tussen die onderdelen er fundamenteel door
verandert. Hetzelfde geldt voor De God Denkbaar, Denkbaar de God van W.F.
Hermans waar het chronologisch verlopend verhaaltje geen binding is, maar
uitgangspunt voor ‘willekeurig’ bijwerk. Elke collage heeft dat principe en de kwaliteit
is daarbij niet afhankelijk van de volgorde der onderdelen en de noemer van hun
confrontaties. Die noemer
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is bij Raes de verbijstering van een persoon die al die dingen waarneemt en daarin
ligt de eenheid van zijn boek. Maar er komt dan nog een wezenlijk criterium bij: hoe
minder die noemer zegt, hoe minder verklaarbaar hij is, des te meer staan de
onderdelen op zichzelf, staan zij voor het hele boek, De film Au hasard Balthasar
van Robert Bresson is daarom zo goed, omdat elk beeld de hele film draagt. In
Mallarmé's Un coup des dés is elke ‘zin’ een zelfstandigheid én het witboek van het
geheel. Een negatief voorbeeld:

Autobiografisch
ik ben
een lang zacht meisje
ik loop
lange zachte stappen
door de lange zachte straat
ik praat
lange zachte woorden
voor wie mij liefheeft
lang en zacht

In dit gedicht van Mischa de Vreede is praktisch elke regel met elke andere te
verwisselen, het wordt er niet minder en niet beter van. Over de kwaliteit beslist de
zelfstandigheid van elke regel, die praktisch nihil is nl. in gebruikzame woorden
geformuleerd; ook de waarde van het wit tussen de regels is niet hoog, het is namelijk
volstrekt eenduidig in te vullen door één der onderdelen, ik ben een lang zacht
meisje. Daarmee wordt er niets aan de verbeelding overgelaten en beschikt de lezer
over geen enkele vrijheid meer. Tenzij natuurlijk de tegenzin van de lezer hem
averechts laat associëren, maar dat is een plezier buiten het gedicht om.
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Terug naar een gedicht als een ding. Op welke wijze zijn de onderdelen in het
gedicht van Kouwenaar zelfstandig, in hoeverre zijn ze op elkaar betrokken en
vormen ze een eventuele eenheid?
De opsomming is zo gevarieerd, dat daardoor de onderdelen al een zekere
zelfstandigheid krijgen. Bovendien zijn zij, de een meer dan de ander, nieuws, d.i.
opvallend. Maar in hun opvallendheid blijven ze met misschien één uitzondering
concreet. Die uitzondering slaat natuurlijk niet op ‘een venus in de voortijd’, want
dat is een ding, een prehistorisch beeld, zichtbaar in musea en op foto's. Het enige
wat in dit gedicht bij wijze van spreken functioneert is de oplossing van het vliegtuig
in de regen, een dichterlijke ingreep in de werkelijkheid, die berust op waarneming
van een werkelijkheid: het vliegtuig wordt onzichtbaar door de regen. Een
vergelijkbaar, ‘ongewoon’ combinatievermogen blijkt uit de ambiguïteit van stekend
of de gelijkschakeling van het beeld en de spin. In de taal worden dus op summiere
wijze combinaties aangegeven, en a fortiori is dat het geval in de betrokkenheid van
de strofen op elkaar. Zij worden in één verband geplaatst, verwisselbaar of niet, en
de samenhang is niet zo moeilijk te vinden: het zijn waarnemingen van één persoon,
opvallende momenten voor die persoon, die zichzelf niet noemt. Maar dan zijn die
momenten behalve verwisselbaar ook vervangbaar; het moet geen moeite kosten
andere opvallende waarnemingen te substitueren. Die vrijheid heeft in principe de
lezer en ook de dichter op basis van zijn opsommingsprincipe tot het moment dat
hij uit het potentiële materiaal juist déze momenten kiest. In een interview met Bibeb
(Bibeb & Vip's, Polak & Van Gennep 1965, p. 151) zegt Kouwenaar:
‘Ik heb ook wel 's een stuk tekst in een gedicht staan,
gewoon uit de krant. Ik vind dat op dat tijdstip uit
'n zee van mogelijkheden en dat is een daad.’
Wie deze zelfstandige momenten gaat expliciteren, doet het
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gedicht altijd te kort. Hij legt eenduidig uit, wat in het gedicht verborgen blijft en moet
blijven. De momenten die om godweet welke reden zijn opgevallen zijn zichzelf en
daardoor meer dan hun namen. Op allerlei manieren bieden zij houvast, zijn het
dingen geworden. Het staat vrij om een glazen draaideur te vervangen door een
dubbeleportebriseedeur of hem weg te laten. Er zijn andere, minder of meer dingen
denkbaar, die eenzelfde verwondering van een waarnemend persoon herkenbaar
maken. Maar déze tekst blijft uniek, omdat hij als katalysator dient van alle mogelijke
associatieketens. En omdat de buiten het gedicht blijvende waarnemer Kouwenaar
is en niet Mr. X; omdat ondertekend wordt wat anoniem is.
Als een ding is het meest programmatische gedicht dat Kouwenaar geschreven
heeft. Men moet zich de vraag stellen hoe hij hier naartoe gewerkt heeft en wat de
consequenties ervan zijn. In De stem op de 3e etage rekent hij geleidelijk af met de
tarra, die hij in het Calis-interview noemt. De titel en het motto van de bundel geven
aan dat hij ‘halverwege’ is:
‘What are you?’ Anders asked.
‘I don't know’, the voice admitted. ‘I am a person. I am I.
I am trapped.’
‘So are we all’, Anders said. He walked on asphalt,
surrounded by heaps of concrete, silicates, aluminium and
iron alloys. Shapeless, meaningless heaps, that made
up the gestalt city.

Robert Sheckley
De stad staat hier voor de werkelijkheid van de dichter, die hij vanuit een uitkijkpost,
de derde etage, overziet. Hij komt eruit voort en neemt er afstand van en maakt er
een dubbeldruk van, zijn poëzie. Het standpunt van bovenaf is vooral geen
verhevenheid, hoog en laag zijn voortdurend verwisselbare categorieën:
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de mensen hangen als wolken
boven mijn ogen

Geen wonder dat de paradox als choc des opinions zo vaak voorkomt in het werk
van Kouwenaar. De afdeling De stilstaande wandelaar, die na de overwegingen en
voorbereidingen van de eerste afdeling Voorstad komt, staat geheel in het teken
daarvan. Tegenstellingen tussen eenzaamheid en gemeenschap, eenheid en
versnippering-janus met het dubbele voorhoofd-spelen er een belangrijke rol; ‘het
is om de wereldreis binnen mijn huis’ is er een samenvatting van. In de volgende
reeks, De stem op de 3e etage, zijn déze probelemen en conflicten grotendeels
overwonnen en is de beeldspraak veel minder paradoxaal. Het gaat hier om een
bevrijding van de poëzie zelf, het schrappen van verwijzende, niet op zichzelf staande
gebruikswoorden:
ons woordenboek wordt dun als de stem
van de lijster die zichzelf blijft omschrijven
zolang als het duurt

Binnen de poëzie wordt ruimte gemaakt voor niets dan taal. Dood, leven, mens
vinden geen onderkomen meer:
het gedicht blijft achter
onmogelijk onbekend, het gedicht
behelst het gedicht.

Alle aanleidingen, alle engagementen in de werkelijkheid maken plaats voor ‘het
gat in de lucht/waar vogels zonder ophouden/in- en uitvliegen/en waar een god niet
doorkomt.’ Is in deze reeks een plaatsbepaling van poëzie het centrum, in de
volgende afdeling Legenden wordt dit thema meer naar de buitenwijken verwezen,
wat de toegankelijkheid bevordert. Het zijn verhalen waarvan het wezen niet verschilt
met de
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andere gedichten, maar die als verhaal (Van Speyck, de gebaarde dokter uit 1900)
onmiddellijker aanknopingspunten hebben. Eén van de slotzinnen ‘Dat is te menselijk’
deelt mee waar het werkelijk om gaat: onmenselijke poëzie, maar het verhaal dat
aan die zin voorafgaat is goed te volgen, de kern zit in de marge van dat verhaal,
inderdaad ‘onmenselijk randschrift’. Een lezer die moeilijk contact krijgt met de
nieuwe werken van Kouwenaar, zou misschien het best kunnen beginnen bij deze
Legenden. Dit is geen vaderlijk advies mijnerzijds, maar wordt mij ingegeven door
het telkens terugkerend besef dat in een overzichtelijk essay alleen de hoofdzaken,
de uitgangspunten en vormgevingsprincipes aan bod kunnen komen met enkele
demonstraties, maar dat het bijwerk, dat zijn de gedichten en daar gaat het natuurlijk
om, veel te moeilijk is om snel door te lopen. Kouwenaars poëzie spreekt moeilijk
aan, men heeft het kunnen horen op de poëzieavond in Carré 1966, men kan het
lezen aan de spaarzame en tamelijk nietszeggende kritieken, die sinds jaar en dag
over zijn werk verschijnen. Als er één oeuvre verdient in een werkgroep gelezen en
gereconstrueerd te worden, dan is het de poëzie van Kouwenaar. Eén van de
Legenden toont expliciet de wending van verhaal naar poëzie, van narratief naar
poëtisch beginsel: in ‘Zo was er ook de gebaarde dokter uit 1900’ wordt verteld, drie
coupletten lang, van de dood van een dokter, beweend door zijn confraters. De
lezer hoeft geen onmenselijke moeite te doen om het verhaal te volgen en ook het
‘nieuws’ van guichelheil is met de woordenboekbetekenis van ‘sleutelbloem’ te
achterhalen. Dan komt de omslag:
dit is dan registratie, toegegeven
maar ik denk ook aan de getande en handige tijd
die de stad waar dit verhaal zich invrat
sedertdien toedekte met sneeuw
en roodgeverfd kaasdoek
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en het meest denk ik aan de cyrillische paardentram,
die tussen de zonnebloemen
uit het vlak van de stad
in de zwarte kou van de toendra
stapte
en opnieuw ben ik als wit papier
leeg als de lucht tussen de toeklappende kaken
der historie,
de vlinder.

Die wending compliceert het een en ander. Wie is die dokter en die stad eigenlijk-een
vraag die zich tijdens ‘het verhaal’ niet voordeed, toen ging het over een bepaalde
dokter, een bepaalde stad zonder meer, waar het bepaalde lidwoord de niets aan
toe- of afdeed. Maar nu: Tsjechow? Alkmaar? De tand des tijds heeft inderdaad zijn
werk gedaan. En het omgekeerde werk van de dichter bestaat uit het maken van
een synchronie, 1900 en nu in één vlak, één onbenoemde speelruimte die maar
kort bestaat. Het uitgangspunt ligt in de werkelijkheid, maar halverwege wordt die
getransformeerd tot een andere werkelijkheid, die der verbeelding en niet minder
concreet. Een opmerkelijk proces dat de hele bundel door te volgen is: de stad wordt
onder woorden gebracht, opnieuw gebouwd en meer dan dat. In ‘Zou een hand als
bijvoorbeeld de hand/van een blinde die tastend door de stad gaat/niet meer voelen
dan steen?’ (ook een Legende) wordt geconcludeerd dat zienden langs de alledaagse
werkelijkheid van het steen heenlopen, maar dat blinden méér voelen:
bijvoorbeeld angst
angst bijvoorbeeld voor open deuren

Het bijvoorbeeld duidt daarbij aan dat er meer mogelijkheden zijn dan angst, dat er
vrijheid is van associaties. En deze voor de hand liggende tegenstelling
zienden/blinden wordt dan in de slotstrofe veralgemeend tot de essentie van poëzie:
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pas als de nacht is gevallen
begint de werkelijkheid

In Legenden wordt de aanvankelijke werkelijkheid nog herinnerd als een oud verhaal,
in Westelijk is de zon-de werkelijkheid-de stad-de dood praktisch afwezig. De
verheffing van de dichter als een wolk met alleen ‘honger naar leegte’ krijgt nog wel
zijn terugval doordat ‘de zwaartekracht van de aarde is opgestaan’, maar die
terugkeer tot de mensen ‘gaandeweg warmer/naar het hart toe/verwonderd vallend’
heeft geen enkel resultaat:
maar toen ik neersloeg
was de akker verdord

Ook in het titelgedicht van deze reeks is het werk van de straatvegers, die ‘de aarde
terug aan de aarde’ geven, een menselijke warmte met andere woorden, zonder
blijvend gevolg:
En kijk:
het sneeuwt al weer.

In de laatste reeks van de bundel Alsof vrede heeft de stad geheel plaats gemaakt
voor die andere stad gebouwd op woorden:
een stad onherkenbaar voor hen die menen:
waar eens een huis stond is thans
het Niets.

De titel geeft al aan dat de verworven vrijheid schijn is, met de extra mogelijkheid
van het alsof-kader dat elke kunst eigen is. De bundel begon met het ontwaken van
een stad in de morgen als een ‘vredig soldatenkamp’. Het laatste gedicht keert op
die basis terug, maar speelt in de nacht, d.i. de andere werkelijkheid:
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Een wereld zonder vijanden en vrienden/
en daarboven de toekomst der maan en ik daaronder
als een vinger/ maar drie
keer te buigen/ maar strak
in het licht van die hemelse lamp/
zoek
zoek reeds lang in deze natijd waarin
het cijfer het gedicht buigend benadert
zijn hand toont: zie
mijn zwaard liet ik achter/
de oplossing van dit kruis
woordraadsel op oude wijze:
door het slechtste vlees te lezen
als een krant
maar daarna/telkens/
telkens als ik lig als een levende boom
de de kunst verstaat in zijn eigen zachte
dorre loofoogst van jaren/ uit
te rusten/
schrik ik
doormiddel van elektriciteit wordt mijn hart
verbonden met de waarheid
eens uniforms
maar dit gebeurt in een zonnig land
niet hier onder het pijnloos kunstlicht
van ons toekomstig heden-

Die wereld zonder vijanden en vrienden is de wereld van het gedicht. De toekomst
der maan en het oprukkende cijfer verwijzen naar onze moderne, technologische
maatschappij
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(maanreizen, computers). Naar het Wirtschaftswunder misschien ook, wegens het
zwaard dat achtergelaten wordt. De oorlog is in ieder geval voorbij. Dat denkt men
tenminste als men slecht en vluchtig leest, de woorden consumeert zonder met
stenen voor brood rekening te houden. Tijdens het schrijven kán dit, maar na de
gedane arbeid slaat de ik de schrik om het hart, in de levende werkelijkheid, d.i. de
dag van vandaag keert het beeld van de soldaat terug. In het kunst-licht van de
maan is dat gevaar tijdelijk uitgeschakeld, is die moderne tijd opgeheven. Men ziet
hoeveel connotaties hier een rol spelen, hoe men de hele bundel nodig heeft om
dit gedicht te kunnen lezen, hoe de stem van de 3e etage nog altijd twee kanten op
kan: alsof vrede. Het motto van Kouwenaars volgende bundel Zonder namen laat
zien welke kant is gekozen:
Poetry is the subject of the poem,
From this the poem issues and
To this returns. Between the two,
Between issue and return, there is
An absence in reality,
Things as they are. Or so we say.

Wallace Stevens
Die absentie is hier ongecompliceerder dan in het slotgedicht van de vorige bundel,
zoals als een ding in wezen een ongecompliceerd gedicht is. Een lezer moet alleen
maar een aantal ingekankerde leesgewoonten doorbreken om de vrijheid die het
gedicht geeft aan te kunnen.
Vergeleken bij De stem op de 3e etage is in Zonder namen ook de vrijheid van
de dichter toegenomen. Hij hoeft zich over de aanleiding van zijn gedichten, de
tarra, minder zorg te maken, hij zit minder in de val (I am trapped) van de stad. De
nachtsituatie waarop de vorige bundel eindigde maakt meteen
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plaats voor een zonnige ochtend en het breukvlak (‘in het jonge zonlicht gaat het
oude weerlicht nog even volledig verloren’) wordt snel aan het gedicht en gezicht
onttrokken. De 3e etage gaf aan dat de dichter gedeeltelijk afstand nam van de stad
en vanaf dat standpunt de stad reconstrueerde, herbouwde in de nacht als een
blinde, om tot een tastbaarder waarneming te komen.
In de nieuwe bundel is van zo'n terugkeer geen sprake, de stad wordt niet meer
gedupliceerd, maar om en omgekeerd en vernietigd. Niet alleen: ‘een huis te bouwen
voorbij zijn bewoners’, maar ook ‘het huis: een hol tussen afbraak’. Het fraaiste
voorbeeld van wat er met de stad gebeurd is, geeft de reeks weg/verdwenen, een
serie gedichten die geschreven werd naar aanleiding van het sloperswerk aan het
Amsterdamse Frederiksplein. De menselijke aanleiding daarvoor is zonder enige
twijfel de verontwaardiging van iedere Amsterdammer over de verminking van dit
met zijn paleis-voor-volksvlijtgalerij eens zo schitterende plein. Maar Kouwenaar
zou Kouwenaar niet zijn, als hij dit engagement niet wegwerkte, als hij zich niet
identificeerde met ... de slopers en de ontstaande leegte met zijn gedicht. Zo heten
de slopers: ervaren makers van de zuiverste stof. En de gebruiksmogelijkheden,
dat zijn de namen: versmoren in stof. De poëzie wordt moord op de werkelijkheid
en de moord is volmaakt als alle sporen weggewist zijn. Om over zijn
Amsterdammer-zijn geen misverstand te laten ontstaan, geeft de dichter de lezer
van deze reeks nog één gelegenheid hem te betrappen:
en zoals de killer nog éénmaal terugkeert
naar de plaats van zijn misdrijf
nemen wij afscheid

In latere moord-gedichten blijft de dader volledig buiten schot. Het eerste gedicht
van weg/verdwenen geeft het proces weer in verhoudingen van tijd: acht zinnetjes
die met toen beginnen maken plaats voor ‘nu het weg is’. De hele bundel
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schakelt het verleden en de toekomst uit en is gericht op het heden. In als een ding
werd uit een zee van mogelijkheden in het verleden, een beperkte keus gedaan van
momenten, die nu opnieuw waargenomen worden. Elementen die vroeger
voorbijgezien werden, passeerden, ontstaan nu opnieuw, leiden nu pas een leven:
Zo kan het jaren geleden verbrande
weligste onkruid
vandaag nog voortijdig verwelken

zo luidt het begin van wat doen wij met gisteren?
Wij nemen nu pas kansen waar, die in het verleden zijn blijven liggen:
een paar momenten zijn duurzaam
nee, niet als symbolen, maar
als gesleten keiharde handgrepen
hoe achteloos ook
en wat het oog achteraf
ook gezien bleek te hebben(uit: memorial of concrete)

Een van de kortste en veelzeggendste omschrijvingen van het fenomeen poëzie
komt voor in het titelgedicht zonder namen:
en zó de stof het feit en de tijd
nauwkeurig te zeven door vlees

In deze twee regels staan een aantal ‘programmatische’ woorden bij elkaar, die
voortdurend in het werk van Kouwenaar voorkomen. Men kan er nog enkele aan
toevoegen: steen, brood en eten. Elke lezer kan al lezend=werkend een notie krijgen
van wat deze slagwoorden en hun varianten betekenen, maar het is goed hun
noemers voor te stellen. Steen, stof, feit en tijd (als vast te stellen datum) staan voor
de
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werkelijkheid, Brood voor ervaring van die werkelijkheid (met als uitgangspunt de
hongerwinter en de bevrijding met het brood dat uit de lucht kwam vallen), Eten
voor het consumeren van de werkelijkheid en Vlees voor de lichamelijke
werkelijkheid, die de mens is. Een zodanig woordgebruik geeft heel nieuwe, eigen
zinnen aan woorden, maar een zin die verstaanbaar, communicabel is. Het is of
men gedicht voor gedicht demonstraties krijgt van de woord-theorie van de
fenomenologische filosoof Merleau-Ponty. Het zou een aparte studie vergen om
deze parallel uit te werken, maar met een enkel voorbeeld kan men de verwantschap
tussen twee denkwerelden aannemelijk maken met het praktische nut, dat er een
nieuwe toegang mogelijk wordt. Een kort overzicht van Merleau-Ponty's denkbeelden
over het woord en de taal vindt men bijvoorbeeld in de studie van R. Bakker
(Merleau-Ponty, Het Wereldvenster, Baarn 1965, p. 89-107). Alle dichters die taal
en woord als materiaal hanteren, beseffen dat er in het woord krachten schuilen die
daad-werkelijk zijn; als voorbeeld wordt Mallarmé genoemd. De analyse van zo
gebruikte woorden speelt ons geen verwijzingen in handen, maar ‘doet ons verstaan
hoe raadselachtig de natuur van ons lichaam is’ (p. 101).
De krachten die in een woord schuilen kunnen de geslotenheid van de
werkelijkheid (Steen) openbreken en een nieuwe zin (Ding) zichtbaar maken.
Merleau-Ponty spreekt hier van ‘een openheid die telkens opnieuw geschapen wordt
in de volheid van het gevestigde zijn’ (p. 102-103).
Vergelijk:

Kleine gat in veel zuurstof
Kleine schaduw van een grote wolk/ er wringen
lange handen in ons/ men bezit
een klok een borstkas en een radio
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drenkend een werkelijkheid in cognac
en uiterst langzaam denkend denkt men
met de ogen gesloten
denkt men terwijl die ogen een roos
zien ontbladeren aan wat een roos
hier uitspaart-

En de ruimte die uitgespaard wordt is uiteraard dit gedicht, de werkelijkheid van een
roos maakt plaats voor een gat. Zonder namen beschrijft hoofdzakelijk zulke gaten
in de tijd, waarin de werkelijkheid verdwijnt. Autopsie/anoniem, Kouwenaars laatst
verschenen bundel, houdt zich minder bezig met die resultaten en eventuele effecten
daarvan op de lezer. Het accent wordt nu verschoven naar het proces van het
maken, naar de oorzakelijkheid van poëzie. Het woord oorzakelijk is hier zeer op
zijn plaats, in de eerste plaats omdat een afdeling van de bundel zo genoemd is en
in diverse andere gedichten het woord voorkomt, maar ook omdat geen verwarring
kan ontstaan met de aanleidingen uit de werkelijkheid, zoals die in De stem op de
3e etage aan bod kwamen. Daar was het gedeeltelijk vastzitten in de werkelijkheid
nog een paradoxale toestand. In Zonder namen wordt besproken wat er met die
werkelijkheid gebeurt. In Autopsie/anoniem wordt gedemonstreerd hoe dat plaats
vindt. Dit discours sur la méthode wordt gekenmerkt door een groot aantal
werkwoorden, technische termen en de vertrouwenwekkende gesprekstoon van de
kok die zijn recepten doorgeeft (voor de televisie, dus op afstand en probeer ze
maar).
Twee voorbeelden uit contactlens:
Geen mens kan mij meer herkennen
en jij goudhaantje, naam, maaksel?
ben jij al onmenselijk genoeg?

Geen mens meer-hoop ik-die in de tweede persoon het gedicht niet herkent.
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wat? wat
is dit anders dan ik en jij, lezer, grondzitter,
voorzichtige proever, en jij
wie dan ook/ ik ben

De lezer wordt er voortdurend bijgehaald om het wonder ook eens van dichtbij te
zien, maar er is niets bijzonders aan de hand, wel een heel karwei, zeer zeker. En
men moet de foefjes weten, een retorisch grapje als hendiadys kennen en weten
wat tautologisch is. In dit laatste gedicht wordt zelfs aan de lezer overgelaten of hij
het ingrediënt amoer wil vervangen door een aantal andere plaatsnamen, die in een
noot onderaan bijgevoegd worden.
‘Een grapje dat mag/dus het omgekeerde-’, d.w.z. de lezer zal van de door de
dichter verworven vrijheid geen gebruik maken, de communicatie komt niet tot stand.
Vroeger is dat een probleem geweest, ook voor Kouwenaar. Nu is er geen maker
die zich daar het hoofd over breekt. Het is een gegeven dat hoogstens nog eens
getoetst moet worden en misschien is het daarom dat Kouwenaar op de poëzieavond
in Carré ook het gedicht voordroeg dat met dat grapje eindigde (een heel karwei,
zeer zeker), met het te verwachten resultaat: niets.
De losse toon van deze laatste bundel heeft meer lezers gewonnen dan het werk
voordien, maar is eigenlijk alleen bestemd voor lezers die aan het gehele drieluik
1961-1966 meegewerkt hebben. Alleen met dat avontuur en die compositie achter
de rug is het ambiguë slot van anoniem (en de bundel) te verstaan:
dus niets.
het spijt mij, zo moedig en slim
als ik vlezig besta: niets. zelfs de maan
is vanochtend ontdekt: goudse kaas.
zoals u al dacht. en de zon schijnt: totaal.
niets.
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De gegevens van maan en zon uit de eerste twee bundels zijn hier wel
getransformeerd en gerelativeerd. En het verontschuldigend gebaar van de dichter
is ook de trots van de vakman.
Ik begon dit essay, dat aanstuurt op het werk van Kouwenaar, met de constatering
dat het Literair Lustrum 1961-1966 gemaakt schijnt voor deze dichter, wiens nieuwe
werk van drie bundels juist in deze periode verscheen. Wat mij betreft wordt het ook
ter ere van Kouwenaar gevierd. Geen dichter heeft immers in dat tijdsbestek zo'n
oeuvre geschreven en zijn lezers zo aan het werk gezet. Geen dichter heeft zich
ook zozeer prijs gegeven aan zijn lezers. Want men vergisse zich niet: alle
weggeschreven aanleidingen en oorzaken, alle weggewerkte grepen uit de
werkelijkheid zijn informaties over de dichter zelf. Zijn werk is een recherche naar
poëzie als vorm van leven en wat dat betreft alleen vergelijkbaar met buitenlandse
grootheden als Michel Leiris. De stilistische verkenningen van Kouwenaars laatste
bundel zijn in wezen morele acten; zoals de cinefiel in Bertolucci's film Prima della
revoluzione zegt naar aanleiding van ‘één van de grootste momenten uit de
o

geschiedenis’, een pan (zwenking) van 360 in een film van Nicholas Ray, un fatto
morale.

Rein Bloem

Enkele studies over Kouwenaar:
Kees Fens: ‘Moord en doodslag’. In: De gevestigde chaos, Amsterdam 1966,
p. 182 vlgg.
C.W. van de Watering: ‘Ik beproef het te lezen’. In: Merlyn I, nr. 5, p. 37 vlgg.
en de reactie daarop van R. Bloem: ‘De derde beproeving’. In: Merlyn II, nr. 3,
p. 73 vlgg.

Eindnoten:
* De kleine grensoverschrijding die Bloem hier pleegt door het werk van vóór 1 januari 1961 in
zijn betoog te betrekken, leek ons voldoende verantwoord om auteur en lezers er niet verder
over lastig te vallen. (Red.)
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Lucebert: Nimrod en prikkebeen
Tien jaar geleden nog was het van algemene bekendheid dat de Vijftigers een groep
vormden, experimentele dichters waren, een steile breuk met het verleden
opleverden; tegenwoordig is men het er daarentegen over eens, dat zij geen groep
vormden, niet experimenteel dichtten en vele aanknopingspunten aan de traditie
vertoonden. Een van de weinige konklusies die men uit deze stand van zaken kan
afleiden, is dat de kritiek weliswaar tien jaar ouder geworden is, maar daarom nog
niet wijzer. De wijzer van de kritiek is wild uitgeslagen en nog niet zover tot rust
gekomen, dat een reële en genuanceerde reaktie op de poëtische explosie uit de
jaren vijftig al in de papieren zou zitten. Ook de waardering heeft het hele gamma
doorlopen van onbegrip en verguizing tot onbegrip en verafgoding, en weer terug.
De entree van de vijftigers had het karakter van een paleisrevolutie, dat wil zeggen
dat de kritiek het heeft laten afweten. Het gebrek aan een literaire traditie in
Nederland heeft zijn korrelaat in de vrijwel totale afwezigheid van een literair-kritische
achtergrond. Nu moet meteen opgemerkt worden dat het optreden van de vijftigers
niet vergezeld ging van al te indrukwekkende theoretische manifesten, terwijl
bovendien de trouwste en vruchtbaarste begeleider, Rodenko, een randfiguur was
die daardoor toch niet als al te betrouwbare zegsman kon fungeren. Een en ander
heeft tot gunstig bij-effekt, dat men zich het beste tot het werk der vijftigers kan
richten als men zich een oordeel wil vormen over het eigen karakter ervan.
Uiteraard heeft men op den duur meer oog gekregen voor de individualiteit van
het oeuvre der figuren die van de beweging deel uitmaakten; dat neemt niet weg,
dat zij wel degelijk maatschappelijk als groep op zijn getreden, en elkaar ook in
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hun werk hebben beïnvloed, zoals blijkt uit de tamelijk veelvuldige dichterlijke
dialogen en debatten over de ars poëtica. Zo betreft men bij Lucebert min of meer
programmatische gedichten aan, die gericht zijn tot o.a. Bert Schierbeek (160, 223)
en Gerrit Kouwenaar (148, 293).
Wanneer we ons nu tot Lucebert beperken, dan valt op,-om maar iets te
noemen-dat hij bij het afdraaien van zijn kleine revolutie telkens verwijst naar
voorgangers en voorbeelden, die dan hoofdzakelijk uit het buitenland stammen, en
ook overigens andere dichters in zijn werk betrekt. Naast de zo even genoemde
diskussies treft men in zijn werk konfrontaties met Kloos en A. Roland Holst aan,
enige poëtische huldeblijken aan het adres van Achterberg en Pierre Kemp, beroep
op Hölderlin, Arp, Ernst, en, for good measure, Lucebert. Trouwens, de kulturele
inbedding gaat verder. In deze poëzie wordt het isolement van de literatuur
doorbroken en bewust aansluiting gezocht bij vertegenwoordigers van andere
kunstvormen: de beeldende kunst met Brancusi, Moore, Tajiri, Zadkine, de
schilderkunst met Langeweg, Rousseau le Douanier, Miro, Klee, Appel, Ma Yuan,
de muziek, en dan vooral de jazz in gedichten als lands end (315), I've found a new
baby (280), recording the quintet of the year (306), de fotografie in kinderliedjes
(304). Soms ook leidt deze aansluiting zelfs tot nevenschikking of onderschikking,
als Luceberts gedichten (teksten) een reizende beeldententoonstelling of een serie
foto's van Joan van der Keuken begeleiden. Citaten uit Ter Haar, Dante, Hölderlin,
Jean Paul, Hadewych, Robert Graves, Alexander Pope, James Joyce, Ellery Queen
en Punch doen dienst als motto's voor bundels of gedichten. Overziet men dit alles,
en dit is nog maar een deel van wat opgevat kan worden als respons op het kulturele
vroeger-dan zou het toch wel erg verrassend zijn als we hier met een dichter te
maken zouden hebben wiens werk een totale breuk met het verleden zou opleveren,
of waaruit althans de pretentie zich manifesteerde om van de grond af iets nieuws
op te bouwen. Dat is dan ook niet het geval. In een interview heeft Lucebert
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uitdrukkelijk opgemerkt: ‘Revolutionnair zijn in absolute zin is ook nooit geclaimd,
zeker niet door mij. In Nederland is het nieuw op beperkte schaal; wat we gedaan
hebben is mogelijkheden vergroot, nieuwe aangeboord, vaak in navolging van wat
er elders al bestond.’ Men zou dus kunnen zeggen dat Lucebert een bijzonder
sociaal dichter is: hij is zich bewust van de vele invloeden die hij heeft ondergaan,
geeft een hele stoet eigentijdse en vroegere kunstenaars een plaats in zijn gedichten,
en bovendien hebben veel gedichten maatschappelijke toestanden of-filosofieën
tot onderwerp, ja soms komt men regelrechte strijdgedichten tegen. Het beeld van
de asociale barbaar heeft alleen kunnen ontstaan bij diegenen die gepikeerd waren
door de inderdaad niet geringe moeilijkheden die het lezen van zijn gedichten
oplevert, en die de gedachte deed postvatten dat de keizer der vijftigers alleen maar
nieuwe kleren droeg. Dit is het droogstoppeleffekt dat iedere nieuwe stroming
begeleidt en dat zijn nut nog kan hebben ook, als het erom gaat talentloze navolgers
op hun plaats te zetten. Een nieuwe manier van schrijven vraagt om een andere
manier van lezen. Wanneer men gedurende enige decennia niet alleen aan het
gewone woord, maar ook aan de gewone zin en eigenlijk aan het gewone gedicht
gewend is geraakt, raakt men volslagen gedesoriënteerd als men een gedicht van
Lucebert voor ogen krijgt; het projektieapparaat wordt aangezet en de dichter wordt
erop aangekeken dat de lezer heeft gefaald. Op den duur slijt deze primitieve reaktie
uit, en raakt men op de nieuwe poëzie ingespeeld; men stelt zich in staat om hem
op betere gronden te verwerpen of te aanvaarden dan om het blote feit van de
noviteit.
De omwenteling der Vijftigers is uitgewoed. De meesten van hen publiceren nog
wel, maar in een trager tempo. In dit opzicht zijn de data van verschijning van
Luceberts werk min of meer exemplarisch: 1951, 1952, 1953, 1955, 1957, 1959,
1965. Dat deze vertraging wordt opgevangen door een toenemende aktiviteit op
het gebied van de schilderkunst doet in dit verband niet ter zake. Toch staat er in
de door Simon Vinkenoog
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samengestelde verzamelbundel Gedichten 1948-1963 een aparte afdeling met in
de periode 1959-1963 verschenen gedichten en teksten die best een zelfstandige
bundel had kunnen vormen. In elk geval biedt de verschijning van dit ‘verzameld
werk’ een goede gelegenheid hier aandacht aan Lucebert te wijden, zij het dat dit
zal geschieden aan de hand van een gedicht dat dan nog niet eens behoort tot het
allernieuwste werk, maar tot de in Val voor Vliegengod gebundelde:

Illusies onder de theemuts
can sporus feel
who breaks a butterfly upon a wheel?
Alexander Pope
draai tien tenen om het zwevende neusgat
opdat het niet ontkome leg alle
zwarte zware folianten op die ene
vlinder hun vierkante o's en ach's
vermalen zijn porseleinen vingerhoedsossenstaartogentroostkamelenkruispapillenwormsegmentengewaad wel
en roep dan toch die wolken weg uit die dreunende film
die maar deinende voortdraaft dwars over uw voorhoofd
maak al zijn vergezichten naakter
dan de glimmend gezalfde borst die al jarenlang boven op uw dressoir
onopgemerkt tussen het asketiesestetiese hertje en de vervette theemuts
u alleen een ergernis is geweest
maak al zijn vergezichten naakter
zet op de vergezichten een theemuts
zodat eindelijk de naakte zaden van uw illusies wat warmte krijgen
wrijf uw illusies in
met al het theemutsenvet dat in de wereld miskend is
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plant op uw illusies een theepet
zaai op uw illusies een theesjako
bevrucht uw illusies met lachwekkende theekoolbakken
teel op uw illusies de theesteek
laat het neusgat van uw illusies niet wegwaaien
vanonder hun filmiese theekoppenkaalheid
gij zult dan verdrietig zijn en bij vergissing
geest van gezever door uw theezeef gieten
oh het woud oh het woud oh het kreunende woud
in uw dressoir vol kosmetiese hertjes
zaai uw illusies toch niet onder de paddikke krapoos
wees gewaarschuwd de theeosofoliantenkapellen onder
ach ach ach oh oh oh
ontpoppen en leggen allicht een slechtgemutste theeroos
op uw al te hersenloze inborst

Eerst een opmerking over twee verschillen tussen de versie in Val voor Vliegengod
(p. 53-54) en die in Gedichten 1948-1963 (p. 273-274). De aanvankelijke
meervoudsvormen teelt en weest zijn in de latere uitgave tot de enkelvouden teel
en wees teruggebracht, een verbetering die beide werkwoordsvormen in het gelid
zet van de gebiedende wijs enkelvoud die het gedicht domineert.
Wat zijn nu de opvallende trekken van dit gedicht? Er is niet veel inzicht voor
nodig om gewaar te worden, dat niet gestreefd is naar nabootsing van de
werkelijkheid zoals we die kennen. Visualiseert men zich wat er van de
aangesprokene al in de eerste regel gevergd wordt, dan levert dit een toer op die
men alleen als baby of als geoefend gymnast zou kunnen volvoeren, indien tenminste
de tenen aan hetzelfde lijf zitten als het neusgat. Of zijn de tenen wilgetenen en
vormen zij samen, ‘gedraaid’ een muilkorf voor het gezicht waarvan dan,
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door een krachtige weglatingsingreep die een schilderkunstige indruk maakt, alleen
het neusgat als het in de kontekst belangrijkste onderdeel is omlijnd? In dat geval
zou dan ook meteen een verklaring zijn gegeven voor het ‘zweven’ van het neusgat.
Daarmee is dat zweven nog niet uitgeput. Want wel is de gedachte aan een tekening
een nuttig ezelsbruggetje, maar men mag toch bovendien verwachten dat het
bijvoeglijk naamwoord een zelfstandige betekenis binnen het gedicht draagt. Waarom
is dat neusgat als pars pro toto uitgekozen? Een korte inspektie van het gedicht
leert, dat er a vrees bestaat dat ‘het’ zal ontkomen (r. 2) en dat het zal ‘wegwaaien’
(inzet voorlaatste strofe), en b dat in beide gevallen de notie ‘neusgat’ verbonden
is met de noties ‘vlinder’ en ‘illusies’. Deze woorden vormen een duidelijke
samenhang. Niet alleen staan ze in elkaars buurt en stelt de tekst ze min of meer
verwisselbaar, maar het zwevende van het neusgat is zowel bij droombeelden als
bij vlinders een gemakkelijk in de gedachten komende eigenschap. Ze zijn etherisch,
vluchtig, vederlicht, vrijwel onstoffelijk, kwetsbaar, vergankelijk, snel van gedaante
verwisselend enz. Het neusgat mist zelf substantie, heeft alleen omtrekken, is een
doorgangsoord voor de lucht, asem, wind, spiritus, geest, ziel, leven mischien zelfs.
En nu beginnen we te merken dat dat neusgat niet zozeer een pars pro toto voor
gezicht is, als wel een oorspronkelijk metonym in de trant van knappe kop als men
goed verstand bedoelt, waarbij overigens onze gedachten geleid worden door de
in verschillende kulturen bekende voorstellingen omtrent het leven dat door de neus
wordt ingeblazen en de ziel die langs de neus het dode lichaam verlaat. Hier ziet
men dus alweer een aanwijzing dat Lucebert er niets tegen heeft een beroep te
doen op het verworvene. Het beeld ligt in dezelfde sfeer als die passage uit reken
maar rekennar waarin gesproken wordt van de dwazen ‘die uit de neus de euvele
salamander ontlokken’. Daar de salamander, hier de vlinder, in beide gevallen
fabeldieren, geschikt om ideeën, abstrakta te belichamen.
Hoe fabuleus de vlinder is springt in het oog doordat hij
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beschreven wordt met een van de langste woorden uit de nederlandse literatuur,
en in elk geval veruit het langste woord van het gedicht: het
vingerhoedsossenstaartogentroostkamelenkruispapillenwormsegmentengewaad
van porselein. Nu komt dit soort konglomeraten bij Lucebert vaker voor. In het
eigenste gedicht worden we tegen het eind gekonfronteerd met
theeosofoliantenkapellen; elders ziet men fantasiegerstekorrelpatronen, een
ulevellenstroepstoom (197) en dergelijke. (Voor hetzelfde geld had het woord
zonnebloemzaadschroot ergens kunnen staan, maar dat vond ik in een recent vonnis
van de rechtbank in Rotterdam, het spul was zoals dat heet litigieus). Een zekere
gelijkenis met zowel Rabelaisiaans als Joyceaans taalgebruik is onmiskenbaar, en
dit vormt al een klein symptoom van de gulle overvloedigheid van Luceberts
dichterschap.
Wat gebeurt er nu ongeveer in de eerste strofe? De toegesprokene wordt
aangespoord om de vlinder die op de een of andere manier voortkomt uit het neusgat
te vangen en te pletten onder grote boeken. Het motto van Pope spreekt met zoveel
woorden over radbraken. De éne vlinder moet vermorzeld worden onder alle zwarte
zware folianten. Met minder lukt het kennelijk niet. De folianten zijn zwaar, zwart,
doods, de vlinder is licht, luchtig, levend. Alles wat de folianten zeggen is een
stamelend ‘o’ en ‘ach’, de vlinder is een onuitputtelijke, steeds wisselende, plastische,
maar uiterst tere, doorzichtige (porseleinen!) verschijning.
Als we nu even aan de aansporing van de dichter gevolg geven en de vlinder
vermorzelen, dan houden we een groot aantal stukjes over, voornamelijk een in
elkaar geschoven flora: het vingerhoedskruid, het osseoog of de ossetong, de
ogentroost, de kamille (= osseoog), de kruisbloem of kruizemunt, de papaver, het
wormkruid; de papil is o.m. een ‘kleine kegelvormige verhevenheid op de opperhuid
van fluweelachtige bloembladeren’, maar de papillen werken ook onweerstaanbaar
in de richting van ‘papillon’! Dat het geheel een ‘segmentengewaad’ heet, is uiterst
verhelderend: het gewaad is
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opgebouwd uit geledingen van de planten (en dieren) waarvan de namen eveneens
zijn gesegmenteerd. Op uiterst slimme manier is de taalvorm een afspiegeling van
zijn betekenis gemaakt. Na deze sektie op het woord zetten we het met de dichter
weer in elkaar. De vlindervleugels bieden een sprookjesachtige tekening, vormen
de afbeelding van een tuin met vele motieven die op allerlei wijze met elkaar
verbonden zijn tot een fantastische levend geheel, een droombeeld, dat niet
gebonden is aan de wetten van de werkelijkheid; het woord heeft de formele
kompaktheid van sommige dromen. In elke geval is de dichter er in geslaagd om
door de lengte van het woord aan te geven dat we hier met een kern te maken
hebben, door de geleedheid een model van zijn betekenis te geven, en door zijn
betekenis de vluchtigheid en veelvormigheid van de vlinder der illusie te kenschetsen,
welke eigenschappen nog een extra aksent krijgen door de oppositie met de
primitieve geometrische uitingen van de logge en doodse folianten. Daar komt nog
bij, dat er uit verschillende bestanddelen thee gebrouwen kan worden. Deze ervaring,
dat wat zich aanvankelijk voordoet als een aardige klinkende woordenstapeling bij
verdere penetratie bijzonder hechte en uitgekiende samenhangen vertoont, kan
2
men bij ieder gedicht van Lucebert opnieuw opdoen.
Het is nauwelijks nodig aandacht te vragen voor de muzikaliteit van Luceberts
vers. De rammelende dreun van het eindrijm waarmee men voor de oorlog overvoerd
werd, heeft plaatsgemaakt voor allerlei vormen van binnenrijm; alliteraties en
assonanties struktureren de klanklaag van het gedicht, en is het eindrijm soms wel
degelijk aanwezig. Zie bv. het gedicht Aan ... (p. 278). Vaak heeft elke strofe zijn
hoofdklanken waarop op ingenieuze manier gemoduleerd wordt. De
betekenistegenstelling tussen foliant en vlinder die de eerste strofe overheerst, wordt
door de toenadering van de medeklinkers niet zozeer weggenomen alswel binnen
één klankveld geïsoleerd; de vierkante o's en ach's echoën de folianten waaruit ze
voortkomen.
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Het willekeurig afbreken van de regels dat de experimentelen toegeschreven en
aangewreven wordt, is minder toevallig dan het schijnt. Het afbreken van de tweede
en de derde regel op resp. alle en ene toont dat duidelijk aan: de eindpositie van
beide woorden versterkt de inhoudelijke tegenstelling, laat de lezer de volle omvang
beseffen van de foliantenbatterij die nodig is om die ene volatiele vlinder eronder
te krijgen. Dit enkele voorbeeld is al genoeg om ons te behoeden voor zo'n overijld
verwijt over het blindelings doorhakken van zinnen tot regels. Nu geef ik grif toe dat
een zo duidelijke ondersteuning van de inhoud lang niet altijd de afbreektaktiek
bepaalt, maar daarbij moet men onmiddellijk bedenken, dat men de dichter daarvan
alleen dan een verwijt kan maken, indien men hem onderwerpt aan een normatuur
die niet de zijne is, en waarvan de onuitgesprokenheid haast doet vermoeden dat
hij gehanteerd wordt met de pretentie van absolute gelding. Het lijkt juister om dit
idée préconçue te laten varen en uit de konstatering dat het eindrijm vrijwel ontbreekt,
evenals interpunktie, en dat andere afbrekingsbeginselen lang niet altijd
achterhaalbaar zijn, te konkluderen dat Lucebert een minder zwaar gewicht zet op
het eind van de regel, dat hij daar relatief licht overheen wil springen, en dat voor
hem noch de regel, noch de zin, maar de strofe de kleinste eenheid van het gedicht
vormt. Men kan misschien een parallel met de jazz trekken, waaraan ook lange tijd
de vormloosheid is verweten, terwijl zij alleen maar aan andere ordeningsprincipes
gehoorzaamde. En, om de vergelijking nog iets toe te spitsen: zoals de bluesmusicus
min of meer vrij spel heeft binnen vier maten, zo heeft Lucebert vrij spel binnen zijn
strofen. Bij hem is het enjambement veel minder een scheidingswand dan een
verbindingslijn in de frasering van zijn strofe. Men zal zich kunnen indenken dat het
opladen van deze lange spanningsboog grote kwaliteiten veronderstelt.
‘Het meest eenvoudige (criterium) is: in hoeverre het zich aanpast aan mijn eigen
ademhaling, mijn eigen spreekwijze. Een heleboel zijn meer spreekgedichten dan
leesgedichten.
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En dan de lengte van de zinnen, de verdeling van de adempauzen, aanzetten, dat
is meer intuïtief te benaderen. Maar dat niet alleen, niet alleen dus op klank, maar
ook de woordbetekenis, de relaties tussen de beelden. (...) Kortom mijn poëzie wil
zo veel mogelijk zijn als ik zelf ben, ook met alle tekortkomingen van dien.’
De tweede strofe gaat door met het geven van opdrachten. Het refrein ‘maak al
zijn vergezichten naakter’ maakt de opdracht dringender en nadrukkelijker of de
opdrachtgever ongeduldig en kortaangebonden. Die kortaangebondenheid blijkt
ook uit de kleine woordjes: dan toch, en de aanwijzende voornaamwoorden: die
wolken, die dreunende film.
Het gedachtenleven van de toegesprokene maakt geen overweldigende indruk.
Wat aan zijn geestesoog voorbijtrekt, wordt in misprijzende termen beschreven: de
film dreunt en deint (en dreint dus tussendoor), is bewolkt, versluierd, onhelder. Zijn
voorhoofd is niet bewolkt in de zin van een verstoorde gezichtsuitdrukking, maar
zijn bewustzijn achter het voorhoofd is diffuus, beneveld. Het innerlijk panorama
moet opklaren, vrijgemaakt worden voor iets beters dan het miezerige dat er zich
nu in afspeelt.
Ook komt er nu iets van het interieur waarin de toegesprokene leeft in het beeld:
het dressoir, met daarop het asketiesestetiese hertje, de vervette theemuts, en iets
daartussenin: de glimmend gezalfde borst. De folianten springen er een beetje uit,
maar al met al leeft het toegesproken heerschap in een muf, stereotiep burgerlijk
milieu met een zeer beperkte gezichtskring, ook al is hij misschien geleerd. De walm
van verveling, wansmaak en kneuterigheid slaat de lezer tegemoet. De
eigenschappen van het hertje zijn die van zijn bezitter, en uit de manier waarop
deze eigenschappen in hun kombinatie worden aangeduid spreekt de minachting
van de dichter. De bewoner van deze kamer is dor, gekastreerd, fantasieloos,
ontdaan van alle pret in zinnelijkheid. De oproep om de vergezichten ‘naakter’ te
maken krijgt in deze entourage iets provocerends, te meer daar de naaktheid van
de borst op het
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dressoir de bewoner, en hem alleen, al jarenlang een ergernis is geweest. De
identiteit van die borst is overigens problematisch. De lezer krijgt de vingerwijzing,
dat alleen de toegesprokene het ding kan waarnemen, want het is ‘onopgemerkt’
behalve voor de bewoner van het vertrek. Mijn gissing is dat de toegesprokene
zichzelf ziet in de spiegel boven het dressoir, en daar niet gelukkig mee is. Borst
zou dan gelijk te stellen zijn aan buste of borstbeeld, of als synekdoche fungeren
en de hele man kunnen aanduiden. De zalving verleent een zekere wijding aan zijn
persoon, en dit zalven wordt, zo schijnt het, geregeld herhaald; vandaar het
glimmend. Tegelijk speelt er een eunuchoïde boekenwurmerij doorheen, een
priesterschap van bekrompen boekengeleerdheid.
Inmiddels is de theemuts uit de titel in de tweede strofe opgedoken (terwijl stiekem
het hertje en de vervetheid samen de aangesprokene aan een hartvervetting helpen),
en in de derde strofe wordt de titel gekompleteerd met de illusies die al in de eerste
strofe rondfladderden. Er ontstaat in deze en de volgende strofe een subtiel spel
met alle eerdere motieven. Was de borst naakt en gezalfd, nu moeten de naakte
zaden van de illusies ingewreven worden met het vet van de theemuts. Was de
aangespoorde dor en onvruchtbaar, de illusies hebben zaad, moeten beplant,
bezaaid, bevrucht en beteeld worden; van de impotente wordt een exuberante
voortplantingsdrift gevergd, opdat de verwaarloosde zaden van zijn illusies eindelijk
kans krijgen tot iets uit te groeien.
Alleen al in de woordkeus wordt de droogkloot gehoond, wat we allang gedacht
hadden. De man wordt in zijn eigen huis belachelijk gemaakt. In de eerste strofe
wordt hij ironisch getart om zijn illusies, het kreatieve element, te begraven onder
zijn dikke boeken. ‘Als je die folianten erop zet, dan lukt het je wel de vlinder te
vermorzelen.’ In de derde en vierde strofe wordt hij opnieuw belachelijk gemaakt,
door hem voor de spiegel een groot aantal potsierlijke hoofddeksels, de theemuts
onder allerlei benamingen, op te laten zetten. De armzalige illusies die hij nog mocht
hebben, worden
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gesmoord in een zo huisbakken voorwerp als de theemuts. Men vergisse zich niet:
het gaat niet om de ontplooiing van de illusies, maar om de inkapseling en
overwoekering ervan met het theemutsenillusionisme. Dat er koolbakken en niet
kolbakken staat is nog een sarkasmetje extra: de man wordt én een beremuts op
het hoofd gedrukt én een kool gestoofd. De manier waarop met de arme ziel wordt
omgesold vind ik onweerstaanbaarbaar komiek; het spel wordt bovendien bedreven
met niet te onderschatten verbaal machtsvertoon. Het procédé doet denken aan de
slotscène van Branquignol, waar een scherpschutter op het toneel een ei van een
standaard probeert te schieten met steeds groter wapentuig tot alleen de rokende
puinhopen van het theatertje over zijn, mét het ei op de standaard: het principe van
de humoristische escalatie. Wat is in deze climax taalkundig aan de hand? Het
woord theemuts dat het uitgangspunt vormt en dat op basis van vergelijking gevormd
is, wordt teruggebracht tot zijn letterlijke betekenis en vervolgens gevarieerd.
Hetzelfde ziet men bij de werkwoorden: ‘plant’ kan nog zowel figuurlijk als letterlijk
worden opgevat, daarna worden de werkwoorden steeds letterlijk gebruikt. De climax
wordt door de herhaling veroorzaakt, en ook wel doordat in ‘theesteek’ doodsteek
meespeelt. Dit procédé van voortborduren op een taalkundig uitgangspunt treft men
bij Lucebert veelvuldig aan. Er treedt een licht vervreemding tegenover een bestaand
woord op, waardoor het geïsoleerd raakt van zijn konventionele gebruik, en waardoor
ruimte ontstaat voor illusionistische kunstjes die een autonome visie, via de taal, op
de werkelijkheid opleveren, men kan ook zeggen: de werkelijkheid ingrijpend
veranderen. Men vergelijke bv. (p. 139)
ik schiep een schedel
ik schiep een schip
schiep styxschip
maakte vocaalkahn
bouwde de bachboot
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De vocaalkahn doet mij sterk denken aan de u-boot, juist in verband met het
dodenschip uit de vorige regel. In een ander gedicht leest men (p. 143):
jawel zij toonde mij een hoed
een maanhoed met een bierbuik
een buikhoed met een jeneverneus
een wellustige hoed
een hoed die graag een hoofd had willen zijn

of (p. 27):
thee sjwo tjo
dat theater heet
de theetaal is dood
woe wei
wij slurpen theatraal spraakwater met een berenpoot

In de voorlaatste strofe worden de motieven uit de eerste (neusgat) en de tweede
(film) strofe weer opgenomen en met elkaar in verband gebracht. De illusies stijgen
op uit het neusgat, en zij bezitten en filmiese theekoppenkaalheid, d.w.z. zij gedragen
zich als filmbeelden en zijn bovendien zo kaal als een theekop. Onder de vloer van
deze vergelijking loeren de kaalkoppen. Deze illusies munten niet uit door grote
aantrekkelijkheid; ze zijn zo schamel als degeen die ze voortbrengt: zijn naaktheid
is hun kaalte, zijn kop een theepot of theekop. Zoals van de cheshire cat soms alleen
de glimlach te zien is, zo is van deze prikkebeen alleen het neusgat als zetel van
illusies waarneembaar. Slaagt hij er niet in de bron der droombeelden te beschermen,
dan zal hij van ellende zijn toevlucht zoeken bij geest van gezever. De woordspeling
(‘vergissing’) springt in het oog. Uit alle aanduidingen blijkt de hoon en de minachting
die de dichter heeft voor het door hem toegesproken sujet. Gaat de mogelijkheid
om zich in illusies te verliezen verloren, dan verwordt hij tot een zeverende
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ouwehoer. Onder theezeef kan men hier mond of hersens verstaan.
Ook in de laatste strofe komen we oude bekenden tegen, niet zonder mutaties
overigens. Het hertje dat in de tweede strofe nog asketiesesteties heette is nu
kosmeties geworden en heeft zich vermenigvuldigd. Het is geen toeval dat deze
bijvoeglijke naamwoorden hun uiterlijk hebben aangepast en een beetje op de
ongrijpbare illusies zijn gaan lijken. De pommade haakt aan bij de glimmend gezalfde
borst en het theemutsenvet, bovendien blijft het ornamentale element in het woord
meespelen: het hertje verfraait het dressoir.
In een zucht doet de dichter een woud ontstaan om de hertjes op het dressoir;
hij geeft ze terug aan hun natuurlijke element. Niet duidelijk is mij waarom de hertjes
bovendien verhuisd zijn naar het binnenste van het dressoir. Het ‘kreunende woud’
rijmt op de ‘dreunende film’ uit de tweede strofe, en echoot bovendien het oh oh oh
van de dichter.
De sukkel krijgt een laatste waarschuwing van de dichter die hem zijn illusies al
op een verkeerde plaats ziet planten: onder de paddikke krapoos. Crapaud is ook
pad, vandaar. Dit soort woordspelingen zijn bij Lucebert legio. Zo spreekt hij van
wiegen vol beduimelde ongeborenen die bontgevlekt gekoeionneerd zijn (p. 264),
van een achterklap aan de voordeur (p. 37) van de keizer die gekonterfeit is,
aanvankelijk in zijn tuighuis, later in 't een of 't ander schijthuis (p. 262). Telkens
wordt een homonymisch samentreffen of zelfs een alleen op klankovereenkomst of
(volks)etymologie gebaseerde associatie moedwillig geaksentueerd, waardoor het
toeval van zijn toevalligheid beroofd wordt en als dankbaar aanvaarde vondst
ingelijfd. Sommigen zullen dit spel niet veel hoger aanslaan dan het spotten met
eigennamen; zij vergeten dat ook een geaksepteerde kunstgreep als het rijm in feite
niet veel meer doet dan zaken aan elkaar koppelen omdat de woorden waarmee
zij worden aangeduid dezelfde klanken in eenzelfde volgorde bezitten, zonder dat
die zaken al a priori met elkaar in verband hoeven te staan, en erger nog, zonder
dat die koppeling
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altijd lukt. Het is ook vaak een kwestie van elimineren van valse schaamte. Vrijwel
iedereen denkt bij ‘konterfeiten’ even aan kont, maar dringt deze gedachte schielijk
op de achtergrond; Lucebert buit hem op een virtuoze manier uit, en zet de keurige
miesmachers te kakken. Provoceren is niet altijd het kenmerk van het ware in
poeticis, maar wel is de uitdaging verdacht frekwent bij grote schrijvers. De
geoorloofdheid van de kunstgreep ligt in zijn welslagen, en men zal bij Lucebert
maar heel weinig plaatsen kunnen aanwijzen waar de associatie zinledig blijft of
binnen het gedicht geen inpasbare werking oefent.
In krapoos wordt de op etymologische basis bestaande homonymie aangegrepen
om de afkeer van deze oerburgerlijke zitmeubels uit te drukken en de vadsigheid
van hun bezitter te suggereren. Men konstateert hierbij dat het taalmateriaal in
zekere zin verzelfstandigd wordt, en ook dat lijkt me een kenmerk van de beweging
der Vijftigers. Zij aanvaarden de verbanden die de taal suggereert, zonder zich
daarbij al meteen af te vragen of deze verbanden werkelijkheid of schijn zijn. De
kritiek komt pas in het stadium van de selektie van de door de taal gepresenteerde
verwevingen. De instelling is pas in de laatste plaats mimetisch te noemen. De
dichter voorziet dat de folianten het zullen winnen bij ‘heer Prikkebeen die zo graag
kapellen ving.’ De theeosofoliantenkapellen ontpoppen en metamorfoseren tot een
slechtgemutste theeroos. De kapellen zijn uiteraard vlinders, maar hebben bovendien,
onder invloed van de ‘theeosofie’, maar ook onder de nawerking van de ‘gezalfde
borst’ en het ‘asketiesestetiese hertje,’ iets bedehuisachtigs, en prikkebeen ontpopt
zich als kapelaan.
De folianten, die in de eerste strofe het moordwerktuig voor de vlinder der illusies
waren, hebben in de laatste strofe, samen met het knusse theeritueel, het aanzijn
gegeven aan een gedegenereerd soort vlinders dat dreigt te ontpoppen. Het
meewarig gejammer is niet alleen afkomstig van de dichter, maar slaat ook terug
op de vierkante o's en ach's van de folianten. Dit betekent dat de zin die na onder
onderbroken lijkt te
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worden, en dat zeker ook doet, tegelijkertijd gewoon doorloopt als men ach ach ach
oh oh oh vertaalt door: folianten, waartoe men krachtens de eerste strofe volkomen
gerechtigd is. Deze folianten, dodelijk voor de mooiere illusies, zijn integendeel een
heel geschikte nestelplaats voor de theeosofoliantenkapellen, maar deze verschijnen
na de incubatie in een allerminst fraaie gedaante. De kruising tussen thee en folianten
levert op een slecht gemutste theeroos; de illusies van de kapelaan zijn een aftreksel
van diens bedompte boekenwerkelijkheid. Mogelijk speelt in dit alles het element
ant(h) = bloem ook nog een rolletje. Aan de invektieven aan het slot, die al het hele
gedicht door in de toon voelbaar waren, ziet men dat de dichter het opgeeft. De
man is niet te redden, blijft zijn illusies op zijn dikke boeken en niet op de levende
werkelijkheid enten. Voorhoofd en borst uit de tweede strofe versmelten hier in hun
ontastbare overdrachtelijkheid. Verstand en gemoed bepalen elkaar en blijven onder
de maat. Voor deze vossende prikkebeen is geen heil weggelegd.
In het voorgaande is geprobeerd door de korte analyse van een konkreet gedicht
enigszins te laten zien op welke manier en met welke instelling men de poëzie van
Lucebert met profijt zou kunnen lezen. Men krijgt de ontsluiting ervan niet kado, de
gedichten zijn vaak weerbarstig, maar desondanks voelt men in elk gedicht dat hier
een virtuoos, soepel en trefzeker dichter aan het woord is, die bovendien put uit het
arsenaal van de Europese kultuur en van ver daarbuiten. In het gedicht dat op
illusies onder de theemuts volgt, een groot jager schrijft hij ironisch:
thuisgekomen bliksem voedde mijn haard lees ik al de
onsterflijken uit mijn weitas en keur proef kauw en ben
ik verzadigd porrend en spuwend in het hemelse vuur

Zijn spuwsels hebben meer weg van de vlinders met het
vingerhoedsossenstaartogentroostkamelenkruispapillenworm-
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segmentengewaad dan van de theeosofoliantenkapellen, ook al kan men in het licht
van de zelfironie waarvan het hele werk van Lucebert doortrokken is veronderstellen,
dat de scholastische prikkebeen een afsplitsing is van Luceberts eigen inborst.

H.U. Jessurun d'Oliveira

Enkele studies over Lucebert:
C. Buddingh': Eenvouds verlichte waters, Zaandijk (z.j.) 1961.
P. Calis: Lucebert. In: Daling van temperatuur, p. 121, (1964).
J. Eykelboom: ‘Lucebert’, In de reeks: Beeldende Kunst en Bouwkunst in
Nederland, Amsterdam 1964 (met bibliografie).
J.P. Guépin: ‘Lucebert, bederver van schoonheid’. In: Hollands Weekblad, I,
nrs. 38, 40, 41 (1960).
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A. Morriën: ‘Lucebert en de schim van Willem Kloos’. In: Concurreren met de
sterren, Amsterdam 1959, p. 31.
‘Musicerende ontgrenzing’, o.c. p. 109.
‘De vergulde barrière’, o.c. p. 172.
H.U. Jessurun d'Oliveira: ‘Lucebert, nar en koning’. In: Tirade nr. 30, p. 187,
juni 1959.
‘De limiet van het middenwit’. In: Merlyn, I, nr. 2, 1963.
‘Het gedicht als wereld’. In: Merlyn, III, nr. 3, 1964.
‘Lucebert’. In: Scheppen riep hij gaat van Au, 1965, p. 36.
P. Rodenko: ‘Tussen de regels’, passim, Den Haag 1956.
A. Walrecht: ‘Vivisectie op een visser’. In: Merlyn I, nr. 4, 1963.
C.W. van de Watering: ‘Sectie op een visser’. In: Merlyn, I, nr. 3, 1963.

Eindnoten:
1 Dat deze verzamelbundel verschenen is, moet toegejuicht worden; de manier waarop daarentegen
is jammerlijk. Alle gedichten zijn onder elkaar gepropt, en de verantwoording (op de rugzijde
afgedrukt) voldoet zelfs niet aan de nederigste verlangens, omdat de meest elementaire gegevens
ontbreken. Ook de inhoudsopgave is ondeugdelijk en inkonsekwent. Zo had men graag van de
ongebundelde gedichten de plaats en datum van eerste publikatie aangegeven willen zien (zeker
nu er op het omslag opgemerkt wordt dat ‘enkele varianten (hier) hun definitieve versie’ gevonden
hebben), en dat is voor wat de plaats betreft maar met volstrekte toevalligheid gebeurd; data
ontbreken helemaal. Nu komen we wel te weten dat kinderliedje in Twen heeft gestaan, en
pleinvrees-o ironie-in Ruimte, maar niet dat adieu tropenweelde, communiqué het gelijk-een
chanson, gij zult rondtasten in de middaghitte, noach en topkonferentie in de nrs. 1 en 2 van de
eerste jaargang van Merlyn (november 1962/januari 1963) hebben gestaan, en dat een aantal
andere in Tirade zijn opgenomen geweest. Dit is broddelwerk dat niet op geldkwesties terug te
voeren kan zijn. Niet Lucebert is de barbaar, maar degenen die voor deze uitgave verantwoordelijk
zijn.
2 Het is dan ook wat onrechtvaardig om het lezen van deze gedichten te vergelijken met
zelfprojektie in vogelepoep, zoals mevrouw Vasalis deed: ‘Hun verzen lijken op Rorschachtests,
waar men merkwaardige dingen aan kan beleven evenals aan meeuwen-uitwerpselen tegen
het vensterglas. Maar meer curieus dan interessant’ (Libertinage, 1957, p. 115). Onder deze
regels sloeg zij overigens Lucebert hoog aan, en voorts mag men wel bedenken dat zij haar
uitspraak over het nest gebogen deed.
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Hugo Raes: Jagen en gejaagd worden
Eén van de eerste publikaties van Hugo Raes, een dichtbundel, droeg al de
betekenisvolle titel Jagen en gejaagd worden (1954). Een fragment eruit luidt als
volgt: ‘Zoeken en voorvoelen van dreiging en gevaar/voor wanneer voor waar/dood
verminking dodelijke ziekte waanzin/opduikers met de snerping van een
gil/begeleiding/plotse arendvlugge aanranders overvallers tegen weerloze schrijver.’
En in het erotische gedicht ‘Ontgoochelen’ staat onder meer: ‘gij kunt niet wijdopen
genoeg liggen/alsof ge uzelf wilt scheuren/dat ik met stokken u zou willen jagen/en
overvallen en wonden.’ Het is wellicht een interessante vaststelling dat in deze
citaten uit zijn vroegste werk reeds nagenoeg de hele thematiek van Hugo Raes
aanwezig is. Jagen en gejaagd worden, het is de onverbiddelijke wet van vernietigen
en vernietigd worden en, minder extreem uitgedrukt, van heersen en onderworpen
worden, van macht en slavernij, waardoor de schrijver het menselijke bestaan
bepaald ziet. In de verhalen, waarmee hij zijn opgang als prozaschrijver begonnen
is, en vooral in Een tijdelijk monument (1962), overheersen de thema's van erosie
en ontbinding, ziekte en dood, desintegratie en modificatie: allemaal vormen van
bederf en ondergang, die sterk contrasteren met het volle, actieve leven.
De meeste verhalen uit Een tijdelijk monument getuigen van een sterke verbeelding
die naar het groteske, macabere, hallucinaire en fantastische neigt en daarbij niet
zelden gebruik maakt van science-fictionachtige elementen. Deze verbeelding is
wel de grote drijfkracht in het werk van Raes. Hij is geen realistisch verteller met
epische aanleg, of geen intellectualistisch denker met essayistische inslag, maar
vooral een schrijver van vrij korte verbeeldingstaferelen waarin meestal
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uitzonderlijke en schokkende gebeurtenissen tot hun uiterste consequenties worden
doorgevoerd. Die situaties worden ofwel als een objectief gebeuren verhaald ofwel
in het piekerend en mijmerend bewustzijn of de droomverbeelding van een personage
zelf geplaatst. Een voorbeeld van het eerste geval is het prachtige verhaal De
desintegratie. Het brengt een laboratoriumgeleerde ten tonele, die door de werking
van een ingewikkelde elektronische machine in een bak met zeewater primaire
dierlijke wezens, zoals oesters, volledig kan oplossen, om ze daarna, door een
omgekeerd verloop, opnieuw te integreren. Daardoor beheerst hij feitelijk de
oorsprong van het leven. Op zekere dag echter wordt hij tengevolge van een defect
door stralingen van de machine besmet en begint zich een onthutsend
desintegratieproces in hemzelf af te spelen. Langzaam wordt zijn lichaam week en
doorboord met vliezige gaten, als een soort poliep leidt hij geleidelijk een
waterbestaan. Een tijd lang nog leeft hij in een reusachtige bokaal in de kelder, tot
hij gehoorzaamt aan een laatste, definitieve hunkering om volledig op te lossen in
zijn oerelement: de zee. In zijn oude Citroën rijdt hij naar de kust en laat zich daar
neerzinken in het water, vlottend als een doorzichtige zeeplant. De logica waarmee
dit fantastische verhaal een vreemdsoortige beginsituatie tot het uiterste doortrekt,
maakt er een soort groteske van, waarin men eventueel een satirische bedoeling
zou kunnen zien. In het werk van Raes komen immers verscheidene gevallen voor
waarin biologische experimenten en de verwetenschappelijking van de wereld in
het algemeen een onmenselijke, destructieve betekenis hebben. Maar anderzijds
heeft de drang naar een vegetatief bestaan, zoals die in De desintegratie behandeld
wordt, zeker ook een positief karakter. De mooie zinnen die deze drang beschrijven,
zijn poëzie: ‘Een hunkering naar iets verwijderd ver. Naar water. Naar een
mateloosheid, naar een eindeloosheid. Een hunkering naar de zee, de oceaan.
Geleidelijk bleef hij nog slechts dit aanvoelen, instinctief: de zee is mijn wezen, is
mijn ik.’ Wij staan hier voor één van de twee ex-
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treme vormen waarin Raes, in verbeelding en verlangen, graag het leven als een
volheid ervaart: ofwel in een totaal passieve versmelting met de kosmos, ofwel in
de actieve roes van uitzonderlijke handelingen. Het verhaal wordt immers doorkruist
door een ander gebeuren, waarover ik nog niets heb gezegd. Terwijl de
kwaldierachtige bioloog zich voor zijn laatste tocht naar zijn auto begeeft, wordt
opeens overgesprongen naar een toneel dat daar ogenschijnlijk niets mee te maken
heeft. Langs de autosnelweg, in de felle zon, staan jongens met een rode Italiaanse
sportmotor en een blauwe Harley Davidson. Levenslustig, overmoedig in deze
zomerdag, laten zij de machtige tuigen razen en knallen, maken zich klaar voor een
drieste, roekeloze rit. Ook deze situatie, het dolle rijden met een auto of motor, komt
bij Raes meermalen voor. Als waaghalzen schieten de kerels over de snelweg,
dagen alle autobestuurders uit, tot zij opeens de Citroën inhalen en onthust het
monster met gaten in het hoofd en gelaat achter het stuur zien zitten. In deze
ontmoeting ligt het felle contrast, dat overigens met geen woord beklemtoond wordt,
maar louter suggestief is aangebracht. Eén ogenblik rijden de twee uitersten naast
elkaar: het haast onbewuste leven van het waterdier en het eveneens haast
onbewuste leven van de jonge, beroesde mens. Deze tweevoudige en tegengestelde
reductie van het bewustzijn vormt een centraal thema in het werk van Hugo Raes.
In andere verhalen ontstaan de verbeeldingstaferelen in het brein van het
personage zelf. Een situatie die daarvoor bij uitstek gekozen wordt is de slaap of
de sluimer, waarin gemakkelijk dromen en visioenen ontstaan. Treffend in dit opzicht
is het verhaal Explosie, dat de verbijsterende dromen van een onrustig slapende
man beschrijft. Telkens als hij half ontwaakt is en weer indommelt, ontstaat een
nieuwe nachtmerrie. De tweede droom gaat over een ontploffing, en alle houden
ze verband met mysterieuze geboorte van leven, aftakeling en dood. Gegrepen
door angst staat de man tenslotte op, speurt door het huis of er geen onraad is,
gaat in
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de kelder een flesje bier halen, ontstopt het en veroorzaakt daardoor een fantastische
explosie, die hem doodt. Wat hij gedroomd heeft, wordt dus in werkelijkheid omgezet.
Daar literatuur toch altijd iets ‘betekent’, kan men zich afvragen wat bij Raes de
betekenis van die droombezetenheid is, vooral daar zijn werk er helemaal door
getekend wordt. Het is opvallend dat niet alleen in dit verhaal, maar ook overal
elders, de dromen (en ook de verschillende soorten van visioenen en hallucinaties)
bijna altijd angstwekkende en gewelddadige vernielingstaferelen inhouden. Ook
wanneer ze zonder verdere interpretatie of contrasterende functie verhaald worden,
meen ik dat men ze daarom kan beschouwen als dynamische uitingen van een in
het onderbewuste teruggedrongen doodsobsessie. En in Explosie is er nog iets
merkwaardigs. Wanneer de man opstaat, wordt in het verhaal de grens tussen de
droom die hij verlaten heeft en de werkelijkheid die hij betreedt, enigszins uitgewist.
De man heeft overigens het ‘duidelijke gevoelen dat hij een afgestorvene is, een
geest’. Wat hij gedroomd heeft, komt even later uit. In het verhaal Moord op bejaarde
eenzaat wordt trouwens een gelijkwaardige ervaring expliciet aangeduid: ‘Was ik
wel wakker geweest, of was ik het nú wel? Wat is werkelijkheid en wat is verbeelding,
innerlijk ervaren?’ Ik geloof dat deze passus van belang kan zijn voor de interpretatie
van de roman Hemel en dier. Verdrongen angsten kunnen op zeker ogenblik
krachtdadig losbreken en de werkelijkheid vernietigen.
In de bundel Een tijdelijk monument komen ook de voor Raes twee karakteristieke
stijlsoorten voor. De eerste is een koele, heldere, beheerste stijl, die in de
fantasmagorische tonelen wordt aangewend en daar sterk contrasteert met de
bizarre of schrikwekkende inhoud van de voorstelling. Een mooi staaltje daarvan
wordt geleverd door de slotzin van Explosie, waar de neergesmakte man aldus
beschreven wordt: ‘Zijn lichaam, het lijk, is gaaf, maar uit de mond loopt een beetje
speeksel en vormt een draadje dat naar de grond rekt, de parketvloer raakt, een
bolletje vormt en er mooi als een
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bol plasje, een pareltje, blijft liggen.’ In een geval als dit ontstaat een vreemde,
treffende schoonheid uit de spanning tussen de ‘inhoud’ en de ‘vorm’. De andere
stijl is suggestief en lyrisch, en wordt voor de uitbeeldingen van erotische levensdrift
en levensvreugde aangewend. Een sterk voorbeeld ervan is te vinden in het verhaal
De Spaanse sjaal. Hier schept de stijl, de meeslepende taalkracht, de poëzie van
de vervoering zelf. In de romans De vadsige koningen en Hemel en dier komen
beide stijlen, met hun respectievelijk noterende en evocatieve functie, naast elkaar
voor.

De vadsige koningen (1961) is een bewustzijnsroman, opgesteld als een inwendige
monoloog in de eerste persoon. Het boek bevat de neerslag van een lange reeks
mijmeringen, mentale voorstellingen, gepieker, herinneringen, droomverslagen, die
in een bonte afwisseling en een grillig beatritme opduiken, en de geestelijk toestand
van de ik-figuur bepalen. De situatie is opnieuw die van een slapeloze zomernacht.
Vanuit de onmiddelijke omgeving van het bed, de slaapkamer met vrouw en kinderen,
het huis, de stad, vertrekken bewustzijnsdraden: ze schieten dooreen, breken af,
weven geleidelijk en warrig een broos web IK. Het wordt een herinneringsfilm van
gebeurtenissen, psychische toestanden, overwegingen, reacties, angsten,
verlangens, sterke verhalen, faits-divers en moppen, die zoveel onverbloemde
peilingen zijn naar de onmiddellijke existentiële waarheid van de romanfiguur en
het toevallige fragment van de wereld dat zich in zijn geest realiseert. In het
middelpunt ervan zit een doorlichtend, scherp registrerend bewustzijn, als een
röntgenapparaat, microscoop en seismograaf.
De mentale beweging in de roman is hoofdzakelijk centripetaal: het bewustzijn
zuigt op als een spons. De fundamentele houding van het personage is passief, hij
kijkt, luistert, woont bij, noteert, komt haast nooit aan een werkelijke daad toe. Niet
alleen is deze houding overal impliciet in het boek aanwezig, maar ze wordt
herhaaldelijk ook introspectief vast-
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gesteld en geformuleerd. Enkele citaten kunnen dit hier voldoende aantonen:
‘rondkijken, gulzig alles wat je kan zien, opnemen. Je hele wezen, als een vloeipapier,
de wereldstof opslorpend ...’ (p. 71) ‘En wij die dit alles willen bijwonen, duizend
levens leven en leren kennen’ (p. 104). ‘Wij zijn op dit ogenblik bezig een inventaris
op te maken van de daden van de mens’ (p. 66). Deze woekering van het bewustzijn
gaat gepaard met neerdrukkende gevoelens van besluiteloosheid, vadsigheid en
verveling, een stemming van ‘I would if I could but I can't’, die de hele toonaard van
het boek beheerst. Uiteindelijk immers ‘zit je steeds met jezelf opgescheept, met je
eigen verval, met de mollen van je gedachten’ (p. 156). Onbeweeglijk zitten of liggen
is de lichaamshouding die het best bij dit kwellende of onverschillige gemijmer past.
Niet alleen ligt de hoofdfiguur tijdens het hele verloop van het boek in bed, maar
ook in zijn herinneringen en voorstellingen komt zijn voorkeur voor deze houding
herhaaldelijk te voorschijn. Illustratief daarvoor zijn bijvoorbeeld volgende citaten:
‘Je ligt op je rug in het gras kijkend naar omhoog. Zo is men een luie vorst’ (p. 174).
En: ‘De neiging overweldigt je op straat, thuis, op je werk, in de cinema, te gaan
liggen op de grond op je rug en niet meer op te staan’ (p. 32). In zulke toestanden
treden meestal verlammende zelfbegluring en inertie op. Bijzonder typisch daarvoor
is de passage waar de ik zich herinnert hoe er aangebeld werd terwijl hij in een
fauteuil lag en energie- en besluiteloos net zolang wachtte tot het te laat was om
nog open te doen: ‘Mijn pijp is lang uit, ik kan ze doen branden. Want ze is nog niet
half opgerookt. Ik zie de pijp in mijn hand, maar mijn vingers voelen haar niet meer.
Ik beslis, ik peins: ik tel tot drie, traag genoeg, om mezelf een kans te gunnen. Op
de derde tel doe ik de eerste bewegingen om op te staan. Ik tel. Ik sta op bij drie,
ik voel me opstaan, ik weet, het ik volgt mij nauwkeurig gelijk op een film. Maar ik
heb nog steeds niet bewogen. Ik ben onbegonnen en onvoltooid’ (p. 91).
Deze inertie kan beschouwd worden als een niet aankunnen
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van de realiteit en maakt van daaruit verschillende gemoedsreacties los, vooral van
nutteloosheid en verveling. Die beide woorden komen talloze keren terug. In de
aldoor dreigende futloosheid en neerslachtigheid ontstaat het piekeren als enige
vorm van geestelijke activiteit, maar het is een vrij lijdzame en doelloze vorm, haast
uitsluitend geleid en willoos voortgedreven door associaties. Een sprekend voorbeeld
daarvan levert de volgende passus: ‘Ik zoek, ik vond een eindje koord. Ik heb dit
stukje blootgelegd. Je trekt er eerst nieuwsgierig aan, er komt meer te voorschijn.
Je trekt weer, er volgt nog meer. Je trekt nu gestadig, en het blijft duren, je zou een
windas kunnen gebruiken. Waar eindigt dat koord?’ (p. 45). Op deze manier lopen
de mijmeringen eindeloos door, zich steeds maar aaneenrijgend, niet gevat in enige
ordenende of globale gedachtenstructuur. Het levensgevoel dat in die trage stroom
bovendrijft is een met pijnlijke en machteloze luciditeit vastgestelde vervreemding
tegenover de wereld, de anderen en zichzelf. Onder het wel nieuwsgierige, maar
toch wezenlijk onverschillige kijken, worden mensen, zaken en dieren
gelijkgeschakeld en geneutraliseerd tot de rang van voorwerp. In een bladzijdenlang
gepeins, grijsachtig in mineurtoon gehouden, ontstaat aldus de volgende opsomming:
‘een tram is een voorwerp, een verhangene aan een koord is een voorwerp, een
dode neger is een voorwerp, een urne, een graf, een met enting levende imbeciel,
een kloppend hart in een bokaal zijn voorwerpen’ (p. 16-13). In passages die
ongetwijfeld tot de schrijnendste uit de roman behoren, wordt de vervreemding
geëvoceerd tegenover de vrouw, en de onmacht om nog de eenwording in de liefde
te beleven. En ook het zelf brokkelt in deze verwarring uiteen: ‘Ben ik het die dat
schrijf? Ik vrees dat ik een vreemde ben’ (p. 45).
Van passieve gedesinteresseerdheid kunnen die diagnoses omslaan in een wilde
angst ‘om niet genoeg te kunnen leven’, en deze angst zoekt allerlei uitwegen. Soms
zijn het felle gevoelens van opstandigheid en wraakzucht tegen de verstikkende
burgerlijkheid, die voor dit gemis aan vitaliteit verant-
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woordelijk wordt gesteld: de familie met haar pietluttige taboes, haar ellendige
kakmoppen en infantiele voorstellingen van het leven. In bittere tirades wordt de
ziekelijke maatschappij gehekeld en worden haar hypocrisie en laffe moraal
ontmaskerd. Het wereldgebeuren wordt in schrille kleuren belicht als de onmenselijke
dreiging van het atoomgevaar, de klucht van de vrede, een raderwerk van sadisme,
wreedaardige vernieling, afschuwelijke ongevallen en ziekten, uitbuiting en zinloze
dood. In talrijke verhalen, fantasieën of hallucinaties keren taferelen terug van
wanstaltigheden, verminkingen, verval en ondergang. De pijnlijke precisie of de
macabere humor waarmee ze beschreven worden, zijn vormen van aanklacht en
verweer tegelijk. In Freudiaanse zin kunnen ze wellicht geïnterpreteerd worden als
het bewuste ophalen van verdringingen, om zich daardoor te wreken op de
onmogelijkheid van een levenskrachtig geluk. Maar het tegenovergestelde komt
evenzeer voor: het rechtstreekse zoeken van de roes om in baldadige verblinding
een illusie van onverdeelde vitaliteit te scheppen. Het is hier dat de erotiek bij Raes
haar wezenlijke functie krijgt. Zij wordt niet beleefd als een middel tot eenwording,
maar als een gevecht tegen de dood. In een mooie passus als de volgende, staan
eros en thanatos tegenover elkaar: ‘Ik wil met Deborah naar de kleigroeve komen,
eerst beenderen zoeken, losgraven, dan haar neerleggen of werpen en paren in de
opengewoelde, ademende aarde, in de regen’ (p. 14). Door andere stimulansen als
overmatig drinken of het nemen van narcotica of het snelle rijden met sportwagens
en zware motors, wordt het peinzende bewustzijn uitgeschakeld en ontstaat een
probleemloze euforie. Hetzelfde verlangen wordt nog uitgedrukt door romantische
evocaties van de natuurmens: ‘Het is de lucht, de openheid, de wildheid die ons
ontbreekt, het avontuur buiten de stenen wereld’ (p. 92). Dit primitieve paradijs wordt
ook herhaaldelijk in de kinderjaren geplaatst. Het kind speelt een vrij grote rol in het
werk van Raes, en dan vooral als vertegenwoordiger van een nog onaangetaste
wereld, zonder remmingen en ver-
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dringingen, die bestendig door de volwassenen wordt bedreigd. De lyrische mijmering
over de dodenklacht om het gestorven kind (p. 154-155), behoort tot de sterkste
stukken uit De vadsige koningen. En tenslotte wordt de verlossing uit het kwellende,
aftakelende en isolerende bewustzijn nog gezocht in een Freudiaans Nirwana: het
uiterst verstilde ritme van het organische leven, waardoor, in een dieprustig
evenwicht, communicatie met de kosmos wordt bereikt. De symbolen zijn hier
planten, schelpen en gesteenten als oeroude, onbewuste vormen van bestaan: ‘Ik
zou zeggen: je leeft van zuurstof en water en licht, als een wortel, als een kei. De
leefruimte is open, een planeet, een universum’ (p. 179). En daarmee
gelijkgeschakeld wordt de mystieke verzonkenheid van de oosterse yogi of boeddhist.
Hiermee zijn de voornaamste motieven uit De vadsige koningen aangeduid. Zij
komen voor in een grillige mengeling, fragmentarisch tegen elkaar opbotsend,
dooreengegooid als de scherven van een gebroken wereld, alle samen herleidbaar
tot één grote nostalgie naar een samenhangend, energievol, gelukkig leven. De
versnippering die zij verwoorden op het existentiële plan, wordt ook uitgedrukt door
de structuur zelf van de roman. Het bouwprincipe van de inwendige monoloog is
de associatieve reeks, die zich, eindeloos, horizontaal voortzet. De reeks wordt op
gang gebracht, omstreeks middernacht, in het brein van het ontwaakte ik-personage,
en eindigt tegen de morgen. Om begin- en eindpunt bij elkaar te doen aansluiten,
wordt in de slotzinnen van het boek de openingssituatie haast letterlijk herhaald: de
klamme lakens met de zandkorreltjes, de geluiden op de E-3 weg en de straat. In
feite is dit slechts een oppervlakkig blijvend technisch kunstmiddeltje, zonder
structurele betekenis. De roman is niet cirkelvormig, maar continuerend, en volgens
het principe van de reeks of de ketting had hij net zo goed op een willekeurig punt,
zelfs midden in een zin kunnen ophouden. De betekenis van de kettingstructuur ligt
hier zelfs ten dele in de suggestie dat het gepieker, de ordeloze gedachtenstroom,
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nooit eindigt, niet actief bedwongen wordt, niet in een logisch systeem wordt
ondergebracht, maar het personage haast oppermachtig beheerst. Voor het
lawine-karakter van deze stroom heeft de schrijver zelf beelden gebruikt als: golven,
een ouragan, orgieën, een maalstroom, een litanie, een recitatief, een inventaris,
een encyclopedie, enz.: ‘Als je aan drankhuizen begint te denken, komen de
1
gedachten als baren achtereen aanrollen ...’ Dit structuurprincipe van de reeks
vinden we op alle niveaus van de roman terug: in het naast elkaar plaatsen van
talloze verhaalseenheden zowel als in de asyndetische en polysyndetische
woordorde en de nevenschikkende syntaxis. Het is dan ook in deze onderlinge
samenhang dat het boek zijn artistieke eenheid vindt. Het analytische aaneenrijgen
en eindeloze opeenstapelen zijn eigen aan het tegelijk lucide en apathische
bewustzijn van het personage. De neiging tot immobiliteit en de dadenloosheid
vinden hun directe neerslag in de talrijke zinnen zonder werkwoord of met alleen
nominale vormen. Het verlangen naar bevrijdende energie, ook vanuit de
fundamentele passiviteit ervaren, breekt af en toe los in horizontaal verlopende en
uitstervende krachtontladingen. Hoezeer een horizontale structuur deze roman
beheerst, wordt o.m. op bladzijde 73, door een verrassend contrast, bijzonder
duidelijk. Daar wordt de opstekende levensdrift opeens aldus verwoord: ‘Ik onderga
een onstuitbare drang om te vliegen.’ Deze, in het verlangen beleefde, verticale
beweging suggereert een opwaarts ritme dat in het boek zelf niet aanwezig is, maar
dat het dualisme dat eraan ten grondslag ligt, sterk voelbaar maakt.
In Hemel en Dier (1964) staan eros en thanatos, liefde en dood, openbarsten van
energie en doodbloeden van energie, op zo'n volstrekte wijze tegenover elkaar, dat
de roman er, vooral naar het eind toe, haast allegorisch door wordt. Ik kan dit nogal
betwiste boek hier niet bespreken zonder melding te maken van de analyse van
J.J. Oversteegen in Merlyn II, nr. 6 omdat daar essentiële dingen in gezegd worden.
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Ik zal dus verwijzen naar dit stuk en meteen een enigszins afwijkende interpretatie
voorstellen.
De thesis van Oversteegen is, dat in Hemel en dier in absolute termen geschreven
wordt over de ‘mogelijkheid en onmogelijkheid der liefde’. Het boek moet niet gelezen
worden als een realistisch verslag, maar als een gedeeltelijke abstrahering. ‘In de
twee delen ervan, met min of meer een overgangsdeel ertussen in, worden aspecten,
polen van de liefde beschreven. De realiteit ligt daar oscillerend tussen in, en komt
maar zelden aan bod. Positief en negatief zijn in twee ver van elkaar afliggende
situaties uiteen-getrokken, volgens een soort pointillistisch procédé waarbij de
“echte” kleur pas op grote afstand uit de juxtapositie van de twee aanwezige tinten
ontstaat.’ Het eerste deel beschrijft een liefdesituatie waaruit de verstorende
elementen weggehouden zijn. Die komen aan bod in het tweede deel, en daar dan
in reincultuur. Het enige deel dat men min of meer ‘realistisch’ zou kunnen noemen,
is de overgangspassage.
In ieder geval beschouwt Oversteegen de roman dus als bestaande uit
twee-volstrekt contrasterende-delen. Hij doet dit krachtens de typografische
voorstelling van het boek, waardoor inderdaad de bladzijden 115 en 116 blanco zijn
en, met een cijfer 2, een tweede deel aankondigen. Zo beschouwd, beslaat het
eerste deel de bladzijden 9 tot 114, met een cesuur na de eerste drie vierde van
het boek. Ik leg nadruk op het uiterlijke cijferkarakter van die indeling, omdat ik,
tijdens de leeservaring, de stellige indruk heb opgedaan dat de inwendige structuur
van de roman aan die indeling helemaal niet beantwoordt. Deze laatste is daarom
2
m.i. overbodig en misleidend. Ik vind dat het boek, tussen twee extreme punten,
een vrij continue ontwikkelingscurve vertoont, met een hoogtepunt op p. 81-82, dus
niet zover over de helft. Dit hoogtepunt bevat een lawine-achtige eruptie van energie,
die ook stilistisch nauw aansluit bij overeenkomstige passages uit De vadsige
koningen. Dezelfde motieven komen erin terug: de seksuele orgieën, de roes van
drinken, jazz en race-auto's. En
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deze roes is duidelijk weer een wanhopig gevecht tegen de aftakeling, de ondergang,
het machtige knagen van de tijd. Zo spreekt de minnaar in deze extase de geliefde
toe: ‘Mijn prooi, mijn godin die ik koningin maak en slachtoffer. Zo is het: slachtoffer
maken of slachtoffer zijn. En als je je ooit wegrukt van mij, dan onderga ik de aanval
waaruit ik slechts half zal herrijzen, zoals een die verlamd is van de heupen tot de
voeten toe, of met een hart dat nog slechts onregelmatig klopt, en zwakjes, en het
niet lang meer zal kunnen volhouden.’ In de laatste bladzijden van het boek is een
dergelijke toestand werkelijk ingetreden, en als een wanhoopskreet klinkt het dan:
‘En ik moet voort en moe en leeg ben ik maar ik wil blijven leven ...’ Ik meen daarom
dat de twee polen van het boek inderdaad wel de mogelijkheid en onmogelijkheid
van de liefde zijn, maar dan met een sterk accent op enerzijds de
energieverwekkende kracht van de liefde en anderzijds de noodzaak van de energie
om de liefde te kunnen beleven. In het laatste deel van de roman gaat het teloorgaan
van de liefde essentieel gepaard met een totaal verlies van de energie, en één van
de onloochenbare symptomen van dit teloorgaan is precies een angstige bedenking
over het ouder worden (p. 110). Daarnaast treden andere thema's op, andere facetten
van de liefdesverhouding spelen ook een rol, maar het probleem van de vitaliteit,
van het overwinnen of overwonnen worden, staat centraal. Daarin is Hemel en dier
trouwens de voortzetting van het voorgaande werk van Raes. De roman bevat het
verhaal van een liefde tussen een getrouwde fotograaf Willem, wiens vrouw Helen
en dochtertje Saskia vanuit de achtergrond meespelen, en het veel jongere meisje
Patricia. Behalve in de eerste bladzijden van het boek zijn de twee niet bij elkaar,
zodat het-althans tot p. 104-geen verslag wordt tijdens de gebeurtenissen, maar
een monologische aaneenschakeling van herinneringen, verbeeldingen en dromen,
zeer verwant aan het procédé van De vadsige koningen. Tot bladzijde 104 immers
verblijft Patricia in een vakantiekolonie in de Ardennen, en de fotograaf in zijn
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woonplaats. Daarna-tegen het eind van Patricia's afwezigheid-wordt de fotograaf
onder de wapens geroepen naar Duitsland. Eén dag zijn zij samen geweest in
Houffalize, en daarna is Patricia-blijkens brieven die zij schrijft-weer thuis. Deze
vaststelling heeft gevolgen voor de interpretatie van de roman. Men kan immers de
bedenking maken dat, als er toch een expliciet aangegeven tweede deel in het boek
moest zijn, dit beter en functioneler op p. 104 had kunnen beginnen. Daar treedt
immers een belangrijke verandering in het gezichtspunt van de verteller in. Vanaf
dit ogenblik wordt hij ingeschakeld in gebeurtenissen, die op zichzelf met Patricia
geen verband houden: de reis naar Duitsland en de verschrikkingen van de oorlog.
Die reis vormt in zekere zin een pendant van Patricia's vertrek naar de Ardennen:
hij begint zelfs ongeveer op het ogenblik van haar terugkeer, zodat hun laatste
ontmoeting een soort snijpunt vormt, een moment van weerzien en afscheid tegelijk.
Het psychologisch klimaat van dit weerzien, retrospectief verhaald, toont dit trouwens
onmiskenbaar aan (p. 105-106).
Tot bladzijde 80 wordt de liefde met Patricia beschreven in termen van lyrische
hoogspanning en erotische vervoering. De opeenvolgende taferelen zijn loutere
uitbarstingen van ongebreidelde, viriele levensdrift, waarin Raes zich trouwens als
schrijver vaak van zijn beste kant toont. In dit hele gedeelte wordt de liefde als een
absolutum ervaren, namelijk als een zaak van leven of dood: ‘De spanning, het
genot, het feesten houdt een mens recht en sterk’ (p. 57). Het absolute karakter
van die liefde is al ten dele verklaarbaar uit de uitzonderlijke omstandigheden waarin
ze plaatsgrijpt: het is een moeilijke, buitenechtelijke liefde, die alleen kán bestaan
in spanningen en hoogtepunten die uiteraard een onrealistisch en extreem karakter
hebben. En daarbij mag men niet vergeten dat het relaas ervan gegeven wordt
tijdens een scheiding, in de eenzaamheid, vanuit de herinnering en het verlangen
van de man. In de hele roman wordt de liefde, in al haar facetten, niet als een
werkelijk gebeuren maar als een overspannen bewust-
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zijnstoestand voorgesteld. Het enige moment dat heel dicht bij de reële ervaring
zelf staat, is de dag in Houffalize, en het is een moment van weifeling en vrees: ‘Het
was of wij op die vijf weken reeds vervreemd waren van elkaar’ (p. 105). Ook omdat
die herinneringsbeelden uitmonden in bovenvermelde dolle roep om vitaliteit en
energie, is het aan te nemen dat ze bij de man reeds een fundamentele twijfel en
dreigende inzinking weerspiegelen. Zijn gespannen geestestoestand blijft in dit
gedeelte psychologisch-realistisch te verklaren, maar het is tegelijk niet
onaanneembaar in Patricia's vakantieafwezigheid reeds een symbolische betekenis
te zien. Zo zou in het tweede gedeelte van de roman de psychologie steeds
neurotischer (hysterischer?) worden en meteen het decor hallucinanter, symbolischer
en abstracter.
Geleidelijk, drupsgewijze, worden reeds in de eerste 80 bladzijden de elementen
aangegeven die de liefde bedreigen. Eerst is het het dochtertje Saskia, wier rol, in
het gevoelsleven van de fotograaf, steeds groter wordt: ‘Moest Saskia er niet zijn,
ik woonde bij Pat.’ Op vier plaatsen wordt voor Patricia de gedachte aan Helen
onverdraaglijk, en één keer heeft zij in dit verband zelfs een gruwelijke angstdroom
(p. 52). Tijdens een cafégesprek zegt een vriend aan Willem: ‘Dat hou je niet vol,
tenslotte ben je geen machine of apparaat, het stoort op den duur’ (p. 58). Tot
bladzijde 80 krijgen we dus de vervoerde herinneringsbeleving van een als absoluut
gewilde liefde, waarin echter reeds de mot te knagen zat. De storende elementen
zijn aanvankelijk van gewoon realistische aard en zitten vast aan de omstandigheden.
Ze houden verband met het tweede motto, een citaat uit L. Durrell, dat Raes aan
zijn roman heeft meegegeven: ‘... as you know, it is a law of love that the so called
“right” person always comes too soon or too late.’ Eén keer, in de droom van Patricia,
neigen ze echter al naar iets catastrofaals. Daarnaast treedt voor Willem ook een
psychologische factor op, in de vrees dat hij niet voldoende energie zal blijven
opbrengen om die uitzonderingstoestand vol te houden. En hier speelt het andere
motto, een
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citaat uit Céline: ‘La grande fatique de l'existence n'est peutêtre en somme que cet
énorme mal qu'on se donne pour demeurer vingt ans, quarante ans, davantage,
pour ne pas être simplement, profondément soi-même, c'est a dire immonde, atroce,
absurde.’ Dit eerste, hoofdzakelijk positieve gedeelte, culmineert-zoals gezegd-in
een, ook weer als voorstelling beleefde, viriele roes, die reeds als een té luide kreet,
met een achtergrond van vertwijfeling kan begrepen worden. Het dilemma: tot
slachtoffer maken of slachtoffer zijn, zit er dreigend en woordelijk in. En haast
onmiddellijk daarop volgt de eerste grote angstdroom, waarin Willem sterft terwijl
Pat machteloos toeziet (p. 86-87). Van die droom gaat de sterke suggestie uit van
een vernietigend gebeuren dat sterker is dan de mens. Tot bladzijde 104 komen
voorts nog twee andere dromen voor, eveneens vol doodsbedreiging, en waarin
telkens ook het dochtertje opduikt. De tweede droom betreft een vliegtuigaanval en
bevat dus al een oorlogsbeeld. Tussen de dromen in staat de tekst van steeds
ongeduldiger wordende briefjes van Pat, die er zich ongerust over maakt dat zij
geen post meer ontvangt van Willem. In dit tweede gedeelte is de innerlijke crisis
bij Willem dus plotseling hevig toegenomen. De gedachte aan Saskia schijnt een
obsessie te worden en de ontreddering, verbeeld in de gruweldromen, overschrijdt
reeds de grenzen van de gewone psychologie. Daarna, op bladzijde 104, slaat het
verhaal eigenlijk om. Net voor Patricia's terugkeer dus, wordt Willem opgeroepen:
hun laatste ontmoeting mist alle hartstocht en wordt getekend door de angst. De
rest van het boek is nu geschreven vanuit een ander perspectief: Willem verwacht
niet meer in zijn (veilige) woonplaats de (problematische) terugkeer van zijn geliefde,
maar hij verwijdert zich nu zelf van haar, een onbekende toekomst tegemoet. Het
lijkt zeer aannemelijk dat zijn reis naar Duitsland, evenzeer als tevoren Patricia's
reis naar de Ardennen, tegelijk een realistische en symbolische betekenis heeft.
Tot bladzijde 114 (waar de schrijver dus het ‘eerste boek’ heeft laten eindigen),
krijgen we een kort relaas van die trein-

Literair lustrum. Een overzicht van vijf jaar Nederlandse literatuur 1961-1966

222
reis. Opvallend is hoe weinig concreet en realistisch die eigenlijk gehouden wordt.
Als gemobiliseerde vlak voor een dreigende oorlog, zou Willem bijvoorbeeld normaal
met een militaire trein moeten reizen, in een heel bijzondere sfeer. Maar daar blijkt
niets van. De abstracte, symbolische betekenis wordt daarentegen duidelijk
gesuggereerd in een bedenking van Willem nadat hij (maar waar en wanneer?) een
brief van Pat heeft ontvangen: ‘Zulke briefjes maken mij verstoord, of jaloers. Wij
zijn twee reizigers, voel ik, die samen vertrokken zijn, maar die zich zonder het te
willen of te merken stilaan van mekaar verwijderen’ (p. 110). Sedert bladzijde 80
constateren wij dus, in het bewustzijn van de fotograaf, een groeiend gevoel van
onmacht en van de wezenlijke onmogelijkheid van zijn liefde, dat in een mengvorm
van normale psychologie, haast pathologische obsessie en symboliek wordt
uitgebeeld. Dit deel eindigt op een-laatste-herinnering aan de verrukking van het
erotische samenzijn: een contrapunt voor de totale ineenstorting.
Op bladzijde 117 is de vreselijke abc-oorlog plotseling over heel Europa
uitgebroken. Volgens Oversteegen wordt die oorlog heel reëel beschreven en is er
geen enkele reden om hem als fantasie af te doen. Zó reëel vind ik die beschrijving
nu wel niet, maar dat doet weinig ter zake. Tenslotte is die oorlog de uiterste
consequentie van de militaire oproep en Willems vertrek naar Duitsland: even
geabstraheerd-realistisch als symbolisch. Essentieel is daarom wel de vaststelling
dat de oorlog ‘niet zozeer de oorzaak, als wel het beeld van het einde’ is. Ik zou
zeggen: zelfs helemaal niet de oorzaak, maar uitsluitend het beeld. De ondergang
van de liefde voltrekt zich louter, zoals dit reeds geruime tijd aan de gang was,
binnen in de man zelf, en nu ‘in een decor dat daarbij past: dat van een volledige
versplintering van alle menselijke contacten’. De eigenlijke oorlogsbeelden duren
trouwens slechts zeven bladzijden, die eindigen op een toneel waarin de fotograaf,
totaal uitgeput, ergens in het veld neervalt: ‘Ik ben moe. Ik ben veranderd. Wie ben
ik?’ (p. 124). Deze
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laatste woorden wijzen uitsluitend op de innerlijke, psychische ontreddering en
krachteloosheid die, na een lange ontwikkeling, nu een fataal hoogtepunt-eigenlijk
dieptepunt-bereikt. Wat daarop volgt-nog gedurende twintig bladzijden -is niets
anders meer dan een grillige opeenvolging van droombeelden en hallucinaties,
waarin die uit het vorige gedeelte dus worden voortgezet, op een paar plaatsen nog
eens onderbroken door realistische herinneringen, onder meer aan een scène waarin
Pat Willems samenwonen met Helen niet meer verdraagt (p. 137). Deze hallucinante
droombeelden vertonen hetzelfde kenmerk dat ze hebben in het andere werk van
Raes: ze zijn tegelijk sterk verhevigde weerspiegelingen van de realiteit, symbolen
en profetieën, waarin de grens tussen werkelijkheid en verbeelding wordt uitgewist.
Op p. 128 nog staat de volgende louter realistische bedenking: ‘Want ik heb niet
gewild dat je wegging. En jou treft geen schuld. Het was een tijdelijke verslapping,
en die zijn altijd gevaarlijk, een verraderlijke vermoeidheid, de slijtage, die vanzelf,
zelfstandig de splitsing van onze eenheid, van ons samenzijn bewerkt, zonder dat
wij het wilden, maar de moeheid, de verminderde belangstelling, is een dekmantel,
een kunstmatig mistgordijn dat dit verhult.’ Zulke passus toont duidelijk aan dat het
oorlogsgebeuren-hoewel dus ambivalent-eerder in de sfeer van de verbeelding dan
in die van de realiteit thuishoort. In de apocalyptische visioenen waarop het boek
eindigt, spelen de verdrongen schuldgevoelens jegens Helen en het dochtertje nog
een belangrijke rol.
Hemel en dier vertoont dus, in zijn inwendige structuur, niet eigenlijk twee
on-realistisch delen, met daartussen in een min of meer realistisch tussendeel. Wél
evolueert de roman tussen twee extreme, tegengestelde punten, maar die evolutie
verloopt continu. Haast het hele boek is het relaas van een innerlijk, mentaal,
dramatisch gebeuren, dat, doorspekt met vrij nuchtere, realistische momenten van
introspectie (die evengoed voorkomen op p. 137 als op p. 12), geleidelijk eerst, met
bruuskere schokken daarna, omzwaait van een euforische
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toestand van super-vitale liefde naar een totale, dodelijke depressie waarin deze
liefde ondergaat. Om die ondergang absoluter, d.i. meer ontheven aan de realiteit,
te kunnen voltrekken, moest een verandering van gezichtspunt intreden. Zo
beschouwd is het oproepbevel een verandering van gezichtspunt, dat het
oorlogsdecor mogelijk maakt. In de eerste tachtig bladzijden (die herhalingen
bevatten en misschien iets korter hadden kunnen zijn) overheerst het positieve, in
de laatste veertig bladzijden het negatieve, en in de vijfentwintig daartussen wordt
het negatieve steeds onheilspellender aangekondigd. Deze structuur lijkt mij, op
enkele restricties na, prachtig geslaagd.

Paul de Wispelaere

Enkele studies over Hugo Raes:
Bernard Kemp: ‘Het piekeren als inauthentisch denken’. In: Dietsche Warande
en Belfort 1962, p. 280-295.
J.J. Oversteegen: ‘Prolegomena voor een analyse’. Over Hemel en dier van
Hugo Raes. In Merlyn II, nr. 6, p. 68-75.

Eindnoten:
1 Deze formuleringen steunen op enkele uitstekende bladzijden die Bernard Kemp aan het
verschijnsel heeft gewijd. Zie Literatuuropgave I.
2 Zoiets hoeft niet, maar ik heb aan Hugo Raes de vraag gesteld of hij die indeling werkelijk nodig
en verantwoord vond. Hij antwoordde dat hij erover geaarzeld had, maar tenslotte toch de
scheiding had aangebracht om daardoor een sterker accent te leggen op het laatste deel van
de roman. Ik geloof dat dit echt een vergissing geweest is.
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Gerard Kornelis Franciscus van het Reve: Eens christens reize
naar de eeuwigheid
Nadat De avonden half furore half schandaal gemaakt had werd Van het Reve
bekend als de schrijver van één boek, met zo nu en dan nog een mislukte poging
tot een ander. Dat is de beste wraak die de lezer kan nemen op een auteur die zich
zo jong met een zó onontkenbaar meesterwerk presenteert. Hij moet, die lezer,
echter wel iets over hebben voor zijn wraak. Hij moet bijvoorbeeld zijn ogen
dichtknijpen voor het feit dat Werther Nieland veel beter, nog meer trefzeker was
dan De avonden, en The Acrobat op zijn minst net zo goed. Wat een opluchting,
stel ik mij voor, toen eindelijk een boek kwam dat inderdaad een achteruitgang
toonde: Tien vrolijke verhalen (1961, dus aan het begin van de periode die in Literair
Lustrum behandeld wordt). Er staan een paar mooie verhalen in het boek,
Haringgraten bijvoorbeeld, maar zelfs die zijn wat erg anekdotisch, ongeheimzinnig.
En er staan een paar andere in, die ook door de ironische draai aan het eind niet
van de drakerigheid gered kunnen worden. Blijkbaar probeerde Van het Reve, om
welke reden dan ook, werk te leveren dat een groter publiek aan zou spreken; en
hij vond géén publiek. Het gesimuleerde interview met ene Gorré Mooses voorin
het boek, is het enige dat nieuw is en net zo boeiend als zijn voorgaande werk. In
dat interview, evenals in de beste verhalen van het boek, bleek dat Van het Reve
talent had voor een onverhulder zelfexpressie dan wij tot dat moment van hem te
zien gekregen hadden, maar dat was dan ook alle winst.
Nog verder van de roos schoot hij bij het tweede experiment van deze periode
waar een breder publiek bij betrokken was, zijn bemoeienissen met het toneel. Ik
bedoel natuurlijk niet zijn vertalingen-die weergaloos zijn-maar de theorieën, zo
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monomaan dat ze alleen aan zelfophitsing doen denken. En aan zelfbedrog, gezien
het eerste en voorlopig enige toneelstuk dat Van het Reve schreef (Commissaris
Fennedy, 1962). Het werd, zacht gezegd, geen succes, artistiek evenmin als
financieel, en hoe zou het ook: wat had Van het Reve, en wat hadden zijn lezers,
voor boodschap aan de gemoedsbewegingen van een goedwillende politieman in
Amerika die verwikkeld raakt in rassentegenstellingen? Zelfs voor een groot
toneelschrijver zou het nog een heksentoer geweest zijn om daar wat van te maken
voor een Hollands publiek.
Twee boeken dus, waarin de revianen (ik durf niet te zeggen revisten, want dat
woord heeft de auteur al gemunt, en hij bedoelt er zeker iets anders mee) hun
schrijver niet terugvonden. Wat was er aan de hand?
Ik stel een eenvoudige verklaring voor. Onder invloed van het zachtere getij van
de welvaartstaat, ook voor schrijvers, wilde Van het Reve ook wel eens wat meer
verdienen, en waarschijnlijk had hij ook wel ‘hogere redenen’ maar dat komen wij
toch niet te weten. Hij weigerde langer, op grond van een vooroordeel uit de tijd dat
slechts patriciërs schreven, aan de zelfkant te blijven zitten wachten op een prijs
ten bedrage van het maandloon van een niet al te hoge ambtenaar, voor een roman
waar minstens twee jaar aan geschreven moet worden.
Maar het zat er niet in, Elsevier was niet voor Van het Reve geschapen. En ook
snel schrijven, de enige manier om in Nederland van de pen te kunnen leven wanneer
het grote publiek niet te vangen blijkt, lag niet binnen het bereik van een auteur voor
wie schrijven hoofdzakelijk uit omwerken bestaat. In het ‘interview’ voorin Tien
vrolijke verhalen vertelt Van het Reve hoe vaak hij een zelfde verhaal onder handen
moet nemen; het is een deprimerend verslag. Ook waarom het zo toe moet gaan,
zegt hij er bij: ‘Als ik de wanhoop en de zelfmoord zeer dicht genaderd ben, blijkt
dat een bepaalde kleinigheid in elke nieuw begonnen versie meer naar voren komt.
Dat, op het oog zeer bijkomstige gegeven is de waarheid en de
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essentie van de geschiedenis.’ En om die waarheid uit de klei van het materiaal vrij
te maken, moet alleen al het begin wel twintig keer overgeschreven worden. Met
de rest is het blijkbaar niet gunstiger gesteld. Op die wijze verdient een auteur geen
droog brood, letterlijk.
Kan het dan echt niet anders, of althans: kon het in die tijd niet anders?
Waarschijnlijk niet, anders had Van het Reve het heus wel gedaan. Wat de diepere
reden voor deze omslachtigheid, die bij mijn weten bij proza in die mate uniek is,
mag wezen, daar licht de auteur ons niet over in, en waarschijnlijk weet hij het zelf
ook niet. Laten wij maar zeggen: hij heeft een superego dat zich niet gauw van zijn
stuk laat brengen.
Op een gegeven moment schreef Van het Reve, die wat geld gekregen had om
naar een schrijverskonferentie in Edinburg te gaan, een brief naar Tirade over zijn
ervaringen. Hij laat er geen twijfel over bestaan dat het hem om het honorarium te
doen is. En, net als bij de mislukte of niet zo erg sterke verhaaltjes van de laatste
jaren, keek zijn superego zo lang een andere kant uit. Een brief, dat kan rustiger
aan, daar hoeven geen twintig versies van ingeleverd te worden. (Zeven of acht
maar, zegt Van het Reve in een gesprek met d'Oliveira, een echt interview ditmaal;
nog niet weinig, maar toch altijd een stuk of twaalf minder.) Bij die gelegenheid moet
Van het Reve iets ontdekt hebben: door de opzet die hij, toevallig mag men
aannemen, gekozen had, kwam er iets over dat in zijn vroegere werk ook aanwezig
was, en dat verdwenen leek uit de vertellingen en het toneelstuk, een geladenheid,
een ‘waarheid’. En ook aan de andere kant gebeurde er iets: de lezers gingen
rechtop zitten. Bij iedere brief kwam er meer publiek, en toen bundeling mogelijk
was omdat er voldoende bij elkaar was-Van het Reve had daar volgens eigen
mededeling nooit aan gedacht-toen werd het boek een bestseller. Geld verdienen
bleek mogelijk, zonder dat Superego de kroontjespen uit de hand sloeg. Hij nam
genoegen met een enkel exkuus van de auteur. In de eerste brief al: ‘Wat ik
gisteravond heb geschreven is niet vrij van hysterie en een tikje doordraverig,
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maar de formuleringen bevallen me, gezien de moeilijke omstandigheden waaronder
ze tot stand kwamen, zó goed-alle zinnen lopen, ik heb slechts één losgeraakte
bijzin moeten vastmaken, en slechts één gezegde van het enkelvoud naar het
meervoud behoeven over te brengen-dat ik de tekst, tot een teken dat de Geest
over alles triomfeert, ongewijzigd laat staan. Trouwens, je kunt anders wel aan de
gang blijven.’ De lezers van Tirade hebben waarschijnlijk gedacht dat deze
mededeling voor hen bestemd was, in plaats van voor Superego. Een aardige vraag
voor de in logika geïnteresseerde lezer: in de hoeveelste versie zou deze passage
zijn definitieve vorm gekregen hebben?
Wat in de brieven gebeurde, mag dus in de eerste plaats een merkwaardig
maatschappelijk (d.i. lezers-) fenomeen genoemd worden maar minstens zozeer
een literair (d.i. schrijvers-) gebeuren. Op het laatste zal ik meer letten dan op het
eerste. Wie denkt dat ik in deze inleidende beschouwing alleen maar grapjes heb
gemaakt, moet maar eens een verklaring zoeken voor het voortdurend praten over
geld in de reisbrieven. Interview met d'Oliveira: ‘ik probeer vlijtig te werken en mijn
tijd goed in te delen en het voor grof geld te verkopen’ (p. 152).
Blijkbaar-ik laat Superego verder maar rusten-heeft Van het Reve in deze brieven,
tot zijn eigen verbazing neem ik aan, het ware schrijven teruggevonden dat hij perslot
altijd gezocht heeft. De ‘waarheid’, om het met de auteur zo maar even te blijven
noemen, die zo omwikkeld zat met massa's pakpapier en daar zo moeizaam uit
losgemaakt moest worden, kwam ook in deze heel andere vorm over; misschien in
een minder gezuiverde staat, maar tegelijk ook meer in die gedaante waarin hij zich
voor de auteur zelf manifesteerde: in sommige kleine dingen van het dagelijks leven
bijvoorbeeld. Vooral in de eerste brieven wordt haast polemisch de nadruk op het
gewone gelegd, tot in de stijl, met wendingen van het type ‘dat is wat ik altijd zeg’
of ‘Oofie haar landhuis’ (inmiddels zo door journalisten geïmiteerd dat het niet meer
als
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gedurfd aandoet). Negatief bij-effekt: trivialiteiten die gelukkig bij herlezing in rook
opgaan.
Tegelijk echter, en dat moet ook wel, wordt de uitzonderlijke lading die het
alledaagse moet meekrijgen (nog net als in De avonden) versterkt door ironisch
mythologiserende beschrijvingen in de trant van ‘het grote Zomerfeest van de
Verscheuring van het Kleed’, waarin de bijbelse formuleringswijze alles nog eens
in de tweede macht zet.
Toch zijn dit natuurlijk slechts oppervlakkige middelen, die met het doel (-in
onvermijdelijk weinig nauwkeurige woorden gezegd: het uitdrukken of liever
meesmokkelen van het onuitsprekelijke-) nog niet zo heel veel te maken hebben.
Ze horen eerder thuis in de rubriek humor, waarbij niet uit het oog verloren dient te
worden dat de reviaanse humor een ding op zichzelf is, een vorm van taalhantering
waarin de meest onthutsende mededelingen over het bestaan prijsgegeven en
verborgen worden. Eén voorbeeld uit de honderden, gekozen uit de grootse Brief
door tranen uitgewist, om tegelijk te laten zien hoeveel stijlvermogen een schrijver
verworven moet hebben om zo'n ‘nonchalant’ genre als deze brieven aan te kunnen:
de dichter G. den B. moet drooggelegd en dus uit Amsterdam verwijderd worden.
Een vriend, Nico V. zal hem mee naar Friesland nemen, en dat lukt ook nog: ‘(d. B.
was) in zijn etagewoning reeds des morgens om zeven uur bovenaan de trap-die
hij niet afdurfde-gaan zitten, hoewel Nico pas om twee uur smiddags zou komen.’
Ook tot de oppervlakte-middelen behoort de haarscherpe redelijkheid tussen al
de irrationaliteiten in. Niemand heeft bijvoorbeeld zo helder over de schrijversaktie
geschreven. Voor Van het Reve zelf zal die redelijkheid, die hem tot minstens
evenveel terzijdes brengt als de irrationele erupties en explosies, eerder als rem
dan als stimulans werken, maar voor de lezer maakt zij de lektuur soepeler.
Het spreekt vanzelf dat een schrijver die altijd zo met zijn geweten, zijn
schrijversgeweten bedoel ik, te kampen heeft gehad, niet zonder meer over kon
gaan op een lossere vorm
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waarin de dingen toevalliger bij elkaar komen dan in een verhaal. Er staan dan ook
steeds weer opmerkingen in de brieven, die het schuldgevoel van de auteur moeten
bestrijden. Eén van de episodes waarin dat op zijn aardigst tot uiting komt, is het
(briljante) betoog over het ‘Zinloze Feit’ in de Brief in een fles gevonden. Daarin
wordt haarfljn verteld dat een bepaalde gebeurtenis niet meegedeeld kan worden
zoals hij gebeurd is, omdat het een Zinloos Feit is. Waarom is het dat? Er worden
een aantal argumenten genoemd, maar dat zijn evident drogredenen. De lezer
konkludeert tot niets anders dan: om een of andere onachterhaalbare, noem het
maar onderbewuste, reden kan Van het Reve dit voorval niet in zijn verhaal
inkorporeren. Maar meteen daarop bedenkt die lezer zich, en stelt vast dat het feit
wél meegedeeld wordt (d'Oliveira merkte het al op in in zijn interview), en netjes op
zijn plaats staat voorzover wij weten, dus dat het zijn zinloosheid kwijt geraakt is
door een aparte behandeling. Wat vroeger twintig keer omwerken gevergd zou
hebben, wordt nu in een uitweiding afgedaan die voor de een al dan niet geestige
ouwehoerderij zal zijn, voor de ander interessant materiaal voor een reviaanse
‘poetica’, maar voor niemand een ‘zinloos feit’. Ook voor de auteur niet meer. Een
synopsis van de taktiek der brieven! (Wat ik nu maar weglaat is de mogelijkheid dat
de hele zaak verzonnen is, dat er nooit een Zinloos Feit van deze orde geweest is
etc.)
Natuurlijk zou de konfessie-methode voor Van het Reve onmogelijk geweest zijn,
als hij niet een neiging had tot het bekentenisgenre. Hoe ook geordend, zijn
levenservaringen hebben volgens zijn eigen zeggen steeds een grote rol gespeeld
in zijn romans en verhalen. Daarin kwam geen verandering toen hij de brieven ging
schrijven, wat niet wil zeggen dat zijn verhaal-en-brieven-ik hetzelfde is als G.K.F.
thuis. Men moet er als lezer op bedacht blijven dat het meer gaat om wat hij
meegemaakt kan hebben dan om de gebeurde feiten. Bij een ander zou zelfs dat
niet hoeven, maar gezien de uitlatingen van Van het Reve geldt het postulaat van
een
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potentiële realiteit bij hem wel. ‘Ik houd niet van onwaarschijnlijkheden’, staat te
lezen in het Gorré Mooses interview, ‘zoals van mensen die uit de derde etage
springen en dan wegwandelen (...) of voor sommige personen niet maar voor andere
wel zichtbaar zijn’ (hier krijgt lijkt me Hermans twee vegen uit de pan). Als men dit
uitgangspunt op het brievengenre toepast, houdt het in dat Van het Reve ons wil
laten aannemen dat alles gegaan is zoals hij het vertelt, en niet anders. In het
fragment over het zinloze feit komt een lang betoog voor over de vraag in hoeverre
de briefschrijver de werkelijkheid letterlijk volgt, en in hoeverre hij ervan afwijkt. We
zullen hem daar maar geloven, voor het gemak. In ieder geval is het duidelijk dat
hij kiest voor de taktiek van het ‘doelmatig gebruik (maken) van gegevens uit de
werkelijkheid’ (int. G. Mooses, p. 15).
Toegepast op brieven, zei ik. Maar gaat het wel om brieven in de gewone zin van
het woord? Natuurlijk niet. Wij hebben te doen met voorgewende brieven, met een
briefvorm. Zoals het in een roman niet werkelijk gaat om een verhaal, door een
persoonlijk of onpersoonlijk iemand, of door een paar iemanden, of door niemand,
verteld, zo zijn deze brieven heel wat anders dan de dingen die Van het Reve aan
een of andere vriend of kennis zou schrijven; niet anders van inhoud, maar anders
van soort.
Al in de eerste van de twee bundels, Op weg naar het einde (1963), zijn de
Tirade-lezers alleen maar in formele zin de ontvangers. Er wordt volstrekt geen
rekening gehouden met de aard van het publiek; van gerichte brieven is daarom
alleen al geen sprake. Men mag aannemen-het zij de heer Van Oorschot gegund-dat
eerder velen door Van het Reves brieven tot Tiradelezers geworden zijn dan dat
met de aanvankelijke abonnees ook maar een moment rekening gehouden werd.
Of toch, want als ik mij niet vergis krijgen zij te horen dat ze allemaal de bloedkanker
zouden kunnen krijgen als de ‘brief’ niet het zo broodnodige honorarium zou
opbrengen. Er is verder niets dat erop wijst dat deze brieven voor anderen
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niet precies dezelfde zin zouden hebben als voor de gesimuleerde geadresseerden.
De vereisten voor het lezerschap zijn geen andere dan die voor iedere Nederlandse
roman of verhalenbundel.
De afstand tot de lezer wordt zelfs voortdurend beklemtoond, ook een nogal
zonderlinge procedure bij epistolair kontakt. Wanneer de briefschrijver zijn vriend
Nico aanspoort om lezingen te gaan houden, zegt hij: ‘niet echt over een onderwerp,
maar over jezelf, hoe je toen en toen leefde, en hoe je er toe kwam en zo stom was
om ooit te gaan schrijven, dat het allemaal van binnen kwam: de kleine menselijke
dingen, dat willen ze horen.’ Dit lijkt verdacht veel op wat er in deze brieven zelf
gebeurt, aan de oppervlakte, en het is onwaarschijnlijk dat Van het Reve anders
denkt over het publiek waaraan hij zijn brieven richt dan over de toehoorders die hij
Nico toedenkt. Een ander voorbeeld: wanneer hij zijn fantasie laat hollen, onderbreekt
hij zichzelf met, tussen haakjes, het dialoogje: ‘-Mammie, droomt hij dat nou allemaal,
of is het echt?-Kind, niet zo zeuren.’ Ook daar voert hij de lezer zelf ten tonele, in
een niet al te vleiende positie.
Ieder literair genre is een afspraak, geen realiteit. Schrijver en lezer nemen zich
voor iets te behandelen alsof het een verhaal is, verteld door een oude schaapherder,
of een gesprek tussen twee muizen in een kaaskelder; er is altijd een alsof. Van het
Reve zelf vindt dat de briefvorm in zijn geval maar heel toevallig is, zo deelt hij
d'Oliveira mee. ‘Je verandert toch niet?’ En daar heeft hij wel gelijk in, dat een
schrijver in de grond niet zo gauw verandert, maar daarom blijven zijn uitingen en
het hoe en waarom daarvan nog niet hetzelfde. De oppervlakte, dat in elk geval, is
gewijzigd. En het meest direkte gevolg daarvan is voor de lezer alvast dat hij meer
toeval toestaat, minder ‘geslotenheid’ eist dan bij een gewoon verhaal. Aan de
andere kant zal hij ook eerder geneigd zijn om te zeggen: wat heb ik met al die
flauwekul te maken. De brievenschrijver heeft het dus niet makkelijker of moeilijker
met zijn lezers, maar hij staat voor andere moeilijkheden,-hetgeen
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voor Van het Reve bepaald geen bezwaar zal zijn geweest om eraan te beginnen.
Natuurlijk, dieper weg wordt in deze brieven-boeken zowat hetzelfde uitgedrukt
als in De avonden, in Werther Nieland, in The Acrobat, al komen er zeker minstens
zoveel nieuwe dingen aan de orde. ‘In kunst wordt (...) de waarheid geopenbaard’
(Gorré Mooses p. 17), en dat zal bij één schrijver steeds een soortgelijke waarheid
blijven,-‘je verandert toch niet.’ Maar de wijze waarop het gebeurt, het materiaal dat
meegegeven wordt aan de lezer, is niet minder belangrijk dan die waarheid zelf, en
vormt er zelfs een onverbrekelijk geheel mee. De waarheid van Werther Nieland is
niet meer dezelfde als die van Brief door tranen uitgewist, alleen al omdat hij op een
andere manier meegedeeld wordt. Wat in Werther Nieland aanwezig is in een tot
het uiterste gezuiverde staat, krijgen wij in de brieven in erts-vorm.
Met dat ‘erts’ bedoel ik niet: een onveranderde weergave van de gebeurtenissen,
want Van het Reve is mijn eerste getuige als ik zeg dat zoiets niet eens zou kunnen.
Hij gaat er immers van uit dat juist de gewoonste dingen niet verteld kunnen worden.
Maar ze kunnen wel (gedeeltelijk) verzonnen worden. En in dat halve, gearrangeerde,
verzinsel van gewone, dagelijkse dingen kan het essentiële meegedeeld worden,-dat
moet Van het Reves grote ontdekking geweest zijn bij het schrijven van de eerste
brieven. In zeker opzicht komt er zelfs meer over dan bij het vroegere werk, want
bij het raffinerings-proces gaat ook het nodige verloren.
‘Het essentiële’. Maar wat, de vraag wordt steeds dringender, is dan die essentie?
Een antwoord kan zijn: de waarheid over het eigen leven, want Van het Reves
konfessies zijn natuurlijk net als die van ieder ander een tehulp roepen van de lezer.
Maar dat is maar een half antwoord. Er wordt in de brieven inderdaad heel wat
opgebiecht, vaak spreken critici dan ook van ‘exhibitionisme’. Van het Reve zelf
heeft daar afdoende op gereageerd: ‘Iedereen kan zijn lul, respectievelijk
vrouwelijkheid laten zien, maar niemand kan zo schrijven als ik-
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daar zit hem het verschil.’ Men kan hier nog aan toevoegen, dat bovendien over de
meest partikuliere gebeurtenissen helemaal niet alles verteld wordt. Van
homoseksuele vrijpartijen krijgen wij alleen één mislukte te zien; over de relatie met
Wimie wordt, uit jaloersheid ten opzichte van de lezer (altijd aanwezig in
bekentenisliteratuur) of uit pudeur, vrijwel gezwegen. Er wordt misschien flink bekend,
maar niet aan ons. Dat dit zou komen omdat die speciale relatie verleden is als de
brieven beginnen, kan de reden niet zijn: de schrijver is voortdurend bezig met
terugblikken. Hij doet over de contemporaine Teigetje trouwens evenmin een boekje
open.
Die essentie dus nog steeds. Men zou zich vergissen als men het zo stelde: in
het nieuwe werk moet de lezer zelf de kern eruit peuteren, terwijl vroeger de schrijver
de kastanjes voor hem uit het vuur haalde. De gedachte dat door voortdurend
herschrijven het essentiële tenslotte naar voren komt, is een schrijvers-sensatie.
Het gaat daarbij nog helemaal niet om wat voor de lezer de essentie kan of moet
zijn. Niet het thema immers maar wat dat thema teweeg brengt, is het doel van de
lezer; hij begint pas als de schrijver klaar is. Wel mag men zeggen dat de brieven
met hun enorme hoeveelheid bruut materiaal een minder hoog gehalte aan edel
metaal bevatten dan het vroegere werk-om de beeldspraak van het erts gevaarlijk
ver voort te zetten-maar lezers die in het ene geval niet gevoelig zijn voor de
‘essentie’ (bij Werther Nieland waren dat er dus heel wat) zullen ook in het andere
wel op een verkeerd spoor staan. Hetgeen wil zeggen: het succes van de brieven
is waarschijnlijk voor een groot deel een vergissing (moge het een langdurige zijn).
Voor een deel, want het ‘bruut materiaal’ heeft op zichzelf ook een belang dat men
niet uit mag vlakken. Men kan een Arabisch boek bewonderen, ook als men geen
Arabisch leest. Bovendien is de keuze van juist deze vorm onder meer daarom zo
gelukkig geweest, omdat van de kern van wat Van het Reve uit te drukken had op
deze wijze meer, of in ieder geval: niet minder, over kwam dan in de oude vormen
van verhaal en roman.
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Aan de hand van een citaat zal ik proberen aan te tonen wat ik bedoel met die kern
die in de brieven verstopt zit, en die enerzijds dieper in het materiaal weggeborgen
ligt dan vroeger, anderzijds abundanter aanwezig is.
Al in Op weg naar het einde wordt gesproken over een boek dat de auteur zou
moeten schrijven, het boek van het Violet en de Dood. Menige lezer zal verwacht
hebben dat de tweede bundel die titel zou dragen, maar nee, het werd: Nader tot
U. Heeft Nader tot U dan niets met het boek van het Violet en de Dood te maken?
Pagina 9-10, uit de inleidende Brief uit huize ‘Algra’: ‘Het zij zo: alles wat ik vertel
zal eenzaam moeten zijn. Ik zal deze dingen moeten schrijven, of ik zal niet schrijven,
en indien het mij, “kleine slaaf van poëzie en taal”, eens zou mogen gelukken Het
Boek Van Het Violet En De Dood te schrijven en te voltooien, dan zal dit wellicht
alleen mogelijk zijn, als ik het zou beginnen met geen ander dan juist dit nutteloos,
bizar verhaal (dat zojuist verteld is, JJO), dat mij, na zoveel jaren, nu ik reeds tot
aan het borstbeen in het graf sta, nog steeds niet met vrede wil laten. Het moet wel
zo zijn, dat het, op een of andere geheime wijze, “diep met mijzelf te maken heeft”.’
De lezer zou een verkeerde weg inslaan als hij zou proberen uit te maken op
welke wijze dat verhaal dan wel met Van het Reve zelf te maken heeft. Wat er voor
ons toe doet is: dit boek, het boek dat wij in de hand hebben, begint met het verhaal.
Is het dus het Boek Van Het Violet En De Dood? Ja en nee. Als dat ooit geschreven
wordt ligt het hier voor ons, dichter bij komt de schrijver niet. Uit terughouding of uit
bescheidenheid, tegenover zichzelf welteverstaan, want wij zijn alleen maar de
stomme getuigen, wordt een andere titel gekozen. Nog beter kan men zelfs zeggen:
omdat dit het te schrijven boek niet is maar in zich verborgen houdt. De uitgever
heeft er ondertussen juist aan gedaan, het omslagje violet te maken.
Het bestaan van een ‘kern’, een ‘waarheid’ in deze brieven veronderstelt een
sterkere samenhang dan men bij losse pu-
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blikatie aanvankelijk kon waarnemen. Die is gemakkelijk aan te tonen. Een opmerking
als de geciteerde in Op weg naar het einde, die op zo geladen wijze terugkeert in
Nader tot U, koppelt de twee verschillende boeken hecht aan elkaar. (Vandaar dat
ik beide boeken tegelijk bespreek, al werd Nader tot U pas in 1966 gepubliceerd,
dus buiten de periode waar dit boek aan gewijd is. Alle brieven werden overigens
binnen die periode geschreven.) Ook binnen iedere brief zijn kompositorische trucjes
te vinden die er gesloten eenheden van maken; maar daarbovenuit worden al de
losse brieven aan elkaar verbonden door allerlei verwijzingen over en weer en door
de algemene thematiek, zodat een geheel ontstaat dat men een raamvertelling in
briefvorm zou kunnen noemen. Dat de twee boeken onderling echter ook vrij sterke
verschillen vertonen, kan ik hier wel opmerken maar niet aantonen, want dat zou
een lange analyse van de bundels vereisen.
Een voorbeeld van een voor één brief geldend unificerend middel: de Brief door
tranen uitgewist bestaat uit drie in een verschillend dekor en op verschillende tijden
spelende scènes. Zij worden uiterlijk echter al met elkaar verbonden doordat in alle
drie de briefschrijver uit het raam zit te staren, een staren dat preludeert op de
visioenen die de klimax van de brief vormen.
De in het oog springende thema's van de twee boeken zijn te bekend om er veel
over te zeggen. Iedereen weet dat de positie van de schrijvers en van de
homoseksuelen erin aan de orde gesteld worden. Maar niemand zal dat toch de
hoofdzaak noemen. Wat is dat dan? God soms? Ezeldrijvers zouden het wel willen,
maar ik betwijfel ook dit. Natuurlijk, religie genoeg in de brieven, maar dat is bij Van
het Reve niet nieuw (alweer: behalve wat de vorm betreft), want magischreligieus
getinte ritualismen kennen wij allang uit De avonden en Werther. Maar inderdaad,
het is nu meer expliciet. Aan de andere kant, hoe onderscheidt men in dit
veralledaagsen van de godsdienst mystiek van spot? Ofwel: hoe onderscheidt men
in de mystiek, met zijn dichterbij halen van het godde-
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lijke, de profanatie van de godsverering? Bijna alle mystici zijn aanvankelijk verdacht
van ketterij, en vanuit de dogmatiek terecht. (Tegenargument: ditmaal is de mysticus
gul onthaald toen hij van buiten de kerk naar binnen kwam, maar dat heeft meer
met de situatie van de kerk dan met die van Van het Reve te maken.) Er zit in elk
geval een anti-metafysische tendens in Van het Reves godsdienst, hetgeen maakt
dat hij zowel diverse soorten gelovigen als ongelovigen onbehagelijk stemt. Met
epistolair apostolisme hebben wij, ondanks alle Paulus-achtige wendingen, niet te
maken; net zo min als de brieven David-psalmen worden door citaten uit de
zangaanwijzingen.
Ik wil nog verder gaan. Is er in de brieven wel zoveel godsdienstigs te vinden?
Van het Reve zelf heeft de hoofdzaak ervan genoemd: de dood (interview met
d'Oliveira: ‘het gaat over de dood eigenlijk, nergens anders over’; 30 juni 1964). En
dat is gemakkelijk waar te maken met een enkel citaat:
Na een kluchtige scène waarbij een man uit een boom valt en zijn geslachtsdeel
beschadigt: ‘Seks, drank en Dood, deze drie; maar de meeste van deze is de Dood.’
Met een hoofdletter, en God is afwezig.
Trouwens, waar zouden wij over praten bij twee boeken die heten: Op weg naar
het einde en Nader tot U. Want ook die U is niet God, zoals herhaaldelijk geschreven
is, maar de dood: aan het eind van het boek, voordat de afdeling gedichten begint
(p. 125) staat te lezen: ‘Ik hoor mijn Moeders stem./O Dood, die waarheid zijt: nader
tot U.’ Dat lijkt mij duidelijk genoeg, en het optreden van de moeder ook. Al eerder
lezen wij vluchtig iets over een stem en Warte nur, Warte nur.
De dood dus als hoofdthema, maar misschien is dat wel hetzelfde als ‘God’? Want
de lezer die zou willen vaststellen wat Van het Reve met God bedoelt, zou het al
gauw te kwaad krijgen, gelovig of niet. Zelf zegt hij dat hij er nooit in geslaagd is
‘met enig ander mens een verstandig woord te wisselen terzake van wat ik mijn
religie noem’ (Op weg, p. 61). Ik wou dat er bandopnamen bestonden van zijn
gesprekken met
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priesters uit de periode van voor zijn intrede in de moederkerk.
Is er dan niets redelijks te zeggen over waar het ‘eigenlijk’ om gaat; niets anders
dan het vage: over de dood en/of God? Misschien toch wel. Want als het over zo
gemakkelijk te expliciteren onderwerpen handelde, gebeurde er niet zoveel in de
lezer. De diepte is blijkbaar juist te vinden in de onbenulligste gebeurtenissen,
althans dat is mijn ervaring als lezer. ‘Trouwens, alsof het niet juist de kleine, zo
vaak onopgemerkt blijvende en te weinig gewaardeerde dingen in het leven zijn,
die dit inhoud geven.’ Dat klinkt velen misschien als ironisch in de oren, en mij ook
wel, maar niet louter ironisch. Zo'n woord als ‘inhoud’ heeft een veel zwaarder dracht
dan in het gewone taalgebruik. Het is als met de bezoeker die bij Van het Reve
weggaat en te horen krijgt: God behoede je. Hij voelt zich verneukt en gezegend
tegelijk. Niets bij Van het Reve is enkelvoudig te verstaan. In een passage als de
volgende is hij ten voeten uit aanwezig: Simon V (niet: estdijk) noemt hem op een
gegeven moment een gestoorde persoonlijkheid, en hij antwoordt dat hij helemaal
niet gestoord is, maar revist. ‘Nee, bij mij is er niets gestoord, want de ontvangst is
heel duidelijk, al zijn de visioenen en Gezichten (...) minder talrijk geworden, waar
weer tegenover staat, dat de Stemmen in aantal en kracht zijn toegenomen.’ Zo
zitten zowat al zijn mededelingen, over zichzelf, zijn God, zijn hele hebben en
houwen, in elkaar. Zelfspot? Misschien. Of: ook wel.
Ik beweerde dat er in de lezer iets gebeurt dat niet zonder meer aan de dood of
de doodsangst of het doodsverlangen vastgehaakt kan worden. Nader tot U, p. 45:
‘Hoewel ik ze afweerde door telkens te gaan neuriën, kwamen de doden weer
opzetten.’ Ik neurie bij mijn weten nooit, en de doden spelen voor mij een andere
rol dan voor Van het Reve, en toch leef ik dit mee. Wat gebeurt er dan, bij het lezen
van zo'n zin? Ik kan het niet anders uitleggen dan zo: de doden worden konkreet,
en zij raken mij, niet omdat zij de doden zijn
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maar omdat zij zijn. Op precies dezelfde wijze slaan soms de kleinste feiten loodrecht
in. Een passage die ik niet zonder de grootste malaise lezen kan is die waarin de
briefschrijver zelf beschreven wordt, zittend en zuipend met Wimie: ‘Om me heen,
op de vloer, stond alles wat ik van het zoldertje naar beneden had gehaald om mee
te nemen: een boeket donkerrode, plastic rozen’ etc. Het is beslist niet de gewone
sentimentaliteit over een voorgoed onachterhaalbaar geworden verleden dat treft.
Dat is tenslotte vaak aan de orde in deze boeken (vandaar de humorwerking van
een zin als: ‘Ik ben, dat heb ik al eerder opgemerkt, helemaal niet dol op het
verleden.’) Wat scherp inhaakt is veel trivialer en konkreter: die rode plastic rozen.
Waarom? Omdat zij een doodssymbool zijn, toch? Ik geloof er niets van, zo'n
‘diepere’ verklaring mist voor mij iedere aanraking met de reële sensatie die ik
onderga. Het is omdat ik mij iemand voorstel midden tussen die voorwerpen, en
omdat hij en die voorwerpen plotseling voor mij gaan bestaan. Het gebeurt uiterst
zelden dat wij iets niet als een verlengstuk van ons zelf, als een onderdeel van ons
privé dekor, waarnemen, maar als buiten ons om een tastbaar bestaan leidend. Wie
Huxley's Doors of Perception heeft gelezen, weet wat ik bedoel. Een paar van de
meest doordringende passages in de literatuur hebben voor mij te maken met de
beschrijving van momenten dat dit konkrete existeren van iets buiten de eigen
persoonlijkheid om ervaren wordt: Roquentin uit La Nausée, kijkend naar een
boomwortel, Arthur Muttah uit De tranen der acacia's, staand bij een poel en starend
naar een drijvend veertje, S.V. in Het glinsterende pantser, in één kamer met een
menselijk onbereikbaar geworden vriend, de briefschrijver Van het Reve in een
hotelkamer met ‘twee lampjes, één boven het bed en een ander aan het plafond,
met soms nog een derde boven de wastafel, die vrijwel nooit met hun drieën tegelijk
kunnen branden, hoewel ze samen zelden de 75 Watt te boven gaan.’ In de literaire
kritiek wordt dit effekt vaak omschreven als ‘vervreemding’, maar als die term uit de
psychologie dan juist toegepast
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wordt, acht ik hem nogal ongelukkig voor wat er in de lezer gebeurt, die immers
slechts op deze wijze een wezen of ding buiten hem begrijpen kan. Alle andere
soorten begrijpen komen neer op: annexeren, afdoen door vervalsen tot onderdeel
van de eigen leefruimte.
De lezer ervaart deze (voor mij) topmomenten van het lezen als een mengeling
van angst (want zelfontkenning) en extase (want aanraking met de werkelijkheid
als waarheid). Het betreft niet de Letzte Dinge, maar juist de alledaagsheden.
Paradoxaal gezegd: als Van het Reve ons met de dood konfronteert schiet hij niet
raak omdat hij het grote woord zelf uitspreekt, maar omdat hij de Dood verkleint tot
de doden, en nog verder tot alleen maar de doodsangst, deze weer tot het neuriën
uit angst, en zich doorgaans zelfs beperkt tot de beschrijving van de kleine
voorwerpen waaraan de angst zich hecht, of waaruit zij voortkomt. Dat de Dood zelf
ook ten tonele verschijnt, bewijst overigens dat voor Van het Reve zelf de
verhoudingen anders zijn, dat ‘het kleine’ voor hem op één lijn ligt met het ‘grote’,
zonder ervan gescheiden te kunnen worden. Het lijkt mij waarschijnlijk dat wat ik
‘het andere’ noem (en dat zich voor mij het sterkst manifesteert in het bestaan van
een of ander onnozel voorwerp, dat zich buiten mij om voor mij bevestigt), voor Van
het Reve een radikaler karakter heeft: volstrekte ontkenning van het eigen ik. Vandaar
de Dood, als de verpersoonlijking van al het niet-eigene, en waarschijnlijk ook God,
als positieve formule voor hetzelfde.
Als men het zo stelt, vindt in deze brieven het raffinerings-proces uit het vroegere
werk wel degelijk ook plaats, maar nu niet door een steeds herschrijven, maar als
het ware diskursief: iedere brief haalt de essentie er verder uit. Dat proces kan op
allerlei wijzen gedemonstreerd worden; ik moet mij tot één voorbeeld beperken: de
kontinu vanuit het verleden naar het heden doorbrekende feiten krijgen steeds meer
met de dood te maken.
Men kan de staties van deze kruisweg naar het einde aanwij-
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zen-heel grof maar gemakkelijk uit te breiden en te nuanceren-in deze passages:
(De briefschrijver probeert in een schaarsverlichte hotelkamer) ‘al neuriënd de
angst de baas (...) te blijven’, terwijl buiten een sloffend wezen rondloopt. De dood
is hier, volop maar geheim, aanwezig.
Meer expliciet lopen wij hem tegen het lijf in deze wending: ‘Een zang ook, terwijl
hij (de schrijver) ferm bleef doorstappen in de richting van de Duisternis.’ De angst
wordt overwonnen in een vlucht naar voren.
Tenslotte komen dan de aangehaalde laatste woorden van de laatste brief, waarin
de Dood met de ‘U’ uit de titel samenvalt, en met de moeder in verband gebracht
wordt.
Ik neem aan dat anderen iets heel anders lezen in Op weg naar het einde en vooral
in Nader tot U. Want net zomin als Van het Reve de kern van wat hij te zeggen heeft
eruit kan halen en apart neerzetten, op zodanige wijze dat al zijn lezers hem op
ongeveer dezelfde wijze begrijpen, is dat voor mij mogelijk met mijn lezerservaringen.
Een van de vreemdste eigenschappen van deze brieven is dat zij een verbintenis
tot stand brengen, maar de eenzaamheid van schrijver en lezer geen moment
opheffen. Het zijn alles behalve brieven.

J.J. Oversteegen

Enkele studies over Van het Reve:
Avondblad, nummer van Podium, jaargang IV, p. 313 vlgg.
Kees Fens: ‘Uren, dagen, jaar’. In De gevestigde chaos, Amsterdam 1966, p.
96 vlgg.
W.F. Hermans: ‘Het alziend oog in de nachtspiegel’. In: Criterium nr. 1, januari
1948, p. 32 vlgg.
S. Vestdijk: ‘Verloochenende liefde’ en ‘Zwijgplicht in en buiten een novelle’.
In: Zuiverende kroniek, Amsterdam (1956), p. 143 vlgg. en p. 148 vlgg.
Interview in: H.U. Jessurun d'Oliveira: Scheppen riep hij gaat van Au,
Amsterdam 1965, p. 150 vlgg.
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Simon Vestdijk: Eenheid in de verscheidenheid
Een schrijver krijgt op den duur een soort claim op zijn publiek. Hij mag dan bij ieder
nieuw boek verwachten dat zijn trouwe lezers bereid zijn met hem af te spreken,
dat zij een fiktieve wereld zullen accepteren als bestond zij. De auteur zal dat
denkbeeldige universum natuurlijk aldoor opnieuw moeten waarmaken, maar de
meeste schrijvers kunnen daarbij na een paar boeken met minder middelen toe,
omdat zij mogen aannemen dat hun lezers vantevoren weten in wat voor universum
zij terecht zullen komen. Dat ligt anders bij Vestdijk. Geen enkele Nederlandse
schrijver-en waarschijnlijk is deze beperking tot ons taalgebied overbodig-vraagt
van zijn aanhang een zo voortdurende aandacht, maar ook een zo voortdurende
bereidheid om min of meer opnieuw te beginnen, als hij. Vrijwel elk van zijn boeken
konfronteert ons weer met een ander dekor, vestdijkiaans altijd, maar nooit zo dat
de lezer het gevoel heeft dat ieder verhaal eigenlijk op hetzelfde betrekking heeft
(zoals bijvoorbeeld bij Wolkers). Wanneer ooit eens iemand gaat uitrekenen hoeveel
uitgewerkte portretten van historische en fiktieve personen te vinden zijn in het hele
oeuvre van Vestdijk, en hoeveel landschappen, steden en tijdperken er het dekor
van vormen, zal dat een ogenblik van grote schrik onder lezers en critici worden.
En toch, groter verschil dan tussen al die personages en hun omstandigheden, is
niet denkbaar, althans uiterlijk.
Kijk bijvoorbeeld eens naar de onderwerpen die in de vijf jaar na 1960 ter sprake
zijn gekomen: allemaal verschillend, al kan een Nurks opmerken dat het een en
ander erin hem toch niet onbekend voorkomt. De Griekse kultuur in De held van
Temesa bijvoorbeeld (maar het is een andere periode en zelfs een ander deel van
Europa dan tot nu toe, dit Magna

Literair lustrum. Een overzicht van vijf jaar Nederlandse literatuur 1961-1966

243
Graecia van de vijfde eeuw voor Christus), het Lahringenachtige stadje van Zo de
ouden zongen ... (maar op de keper beschouwd heeft wát er in dat stadje gebeurt
toch heel weinig te maken met Anton Wachter), en de Alpen, tweemaal, namelijk
in Een alpenroman en in Het genadeschot. Juffrouw Lot, De filosoof en de
sluipmoordenaar en Bericht uit het hiernamaals heb ik dan nog niet eens genoemd,
evenmin als de essays, over muziek (ik zeg er verder niets meer over omdat ik
Vestdijk op dit terrein voortdurend uit het oog verlies), over ‘literatuur en leven’ in
De leugen is onze moeder, en dan nog de memoires van Gestalten tegenover mij
en het afzonderlijke lange opstel De zieke mens in de romanliteratuur. Het is duidelijk,
dat Vestdijk eerder de onderwerpen en dekors attaqueert waar hij het nog nooit
over gehad heeft dan dat hij nauwe aansluiting bij zijn vroegere werk zoekt. Het is
al verschillende malen opgemerkt: het heeft er veel van weg dat hij de hele schepping
persoonlijk nog eens over wil doen.
Deze veelvoudigheid en veelvormigheid van Vestdijks werk is het eerst opvallende
feit dat men over hem kan vaststellen, en het signaleren ervan is dus
noodgedwongen een banaliteit, maar niemand ontkomt er aan bij een overzicht van
zijn hele werk of zelfs van de produktie van enkele jaren. Hier ligt namelijk voor mijn
gevoel de oorzaak van de terughoudendheid van vele lezers, meer eigenlijk dan
die van de bewondering van anderen. Deze reserve komt niet zozeer voort uit
argwaan tegen de kwaliteit bij een zo overstelpende kwantiteit (al wordt dat argument
vaak gebruikt), als wel uit protest tegen een Sisyphusarbeid die de lektuur van
gemiddeld twee volkomen verschillende boeken van één auteur per jaar betekent:
net als je er bent, kun je opnieuw beginnen.
Iedere lezer zal wel een kleine of grote weerstand te overwinnen hebben voordat
hij de fiktieve wereld van een roman aanvaardt. Veel schrijvers maken dit verzet
minder taai door die wereld iets vertrouwds te geven, maar Vestdijk komt op dit
gebied zijn lezers niet erg tegemoet. Zelfs zijn bewonderaars moeten soms vakantie
nemen; ik tenminste lees hem bij
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golven, laat dan weer alles wat er uitkomt liggen (dat kan wel een jaar of drie duren),
en begin daarna opnieuw met bijlezen en herlezen. In deze vorm doet dit verschijnsel
zich voor mij alleen maar bij Vestdijk voor; mijn andere favoriete auteurs volg ik op
de voet.
De diversiteit van Vestdijks oeuvre gaat terug op een eigenschap die er de alles
beheersende van is: Vestdijks objektiviteit, als romancier niet minder dan als essayist
en dichter. Terzijde: met de laatste heb ik, gelukkig en helaas, in dit opstel niets te
maken omdat Vestdijk in de besproken periode geen poëzie heeft gepubliceerd.
Ook de essays komen maar zijdelings ter sprake, want ik zal mijn aandacht vooral
op de romans richten aangezien daarbij de eigenschap van de objektiviteit het meest
uitzonderlijk, en dus kenmerkend voor de auteur, is.
De meeste schrijvers, en ook op dit punt is Wolkers een sprekend voorbeeld,
lijken zich in hun romans direkter uit te spreken over hun eigen bestaan dan Vestdijk.
Natuurlijk is dat maar schijn: wij kennen nooit iets anders dan de verhaal-werkelijkheid
en de indruk die de schrijver kan wekken dat het allemaal een verslag van
gebeurtenissen uit de werkelijkheid is, uit het eigen leven bedoel ik, is een
goochelkunst als een ander, maar voor de aard van de participatie van de lezer is
het soort afspraak dat de schrijver met hem maakt over zijn fiktieve realiteit van
groot belang. De verteller die zich op de achtergrond houdt en een onpersoonlijke
instantie het verhaal laat doen, appelleert aan een andere vorm van lezen dan de
man die midden tussen de gebeurtenissen gaat staan. De lezer vormt zich bij de
laatste door de tekst heen een beeld van de verteller, die hem dit alles zo uit de
eerste hand mee lijkt te delen, en natuurlijk is dat een beeld dat met de
man-met-de-pen-in-de-hand niets te maken heeft. Dit soort schrijver, die voor de
lezer zo sterk persoonlijk aanwezig lijkt te zijn in het verhaal, kan men het subjektieve
type noemen. Omdat hij zich rechtstreeks lijkt uit te spreken over zijn eigen
werkelijkheid, is voor ons zijn dekor verbonden met
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dat van ons allen, of in ieder geval met iets dat wij al kennen uit vroeger werk van
de schrijver, en zo aanvaarden wij het gemakkelijker. Vestdijk behoort op extreme
wijze tot het tegengestelde type: zijn wereld moet ons met andere middelen opgelegd
worden dan via de schijnbare ‘echtheid’ ervan. Onderling verband hoeven de dekors
van zijn boeken dan ook nauwelijks te hebben, al kán dat wel. Vandaar-een
aanmerkelijk te zelfverzekerd woord op deze plaats-de veelvoudigheid van
onderwerpen, personen, achtergronden.
En toch is er een vestdijkiaanse wereld. In de stijl openbaart die zich tot in iedere
wending. Niemand bijvoorbeeld zou deze zin geschreven kunnen hebben dan
Vestdijk: ‘Kolonel Siquier zat met het hoofd op de borst, wakend of slapend, en zelf
zat hij (Voltaire, JJO) naar kolonel Siquier te kijken, al niet eens meer in afwachting;
en er was een boek, dat hij liever niet zou willen schrijven; en het zou hem niet
hebben verbaasd, wanneer Siquier was opgestaan, en weggegaan, om nooit meer
terug te komen.’
Deze ene zin, genomen uit De filosoof en de sluipmoordenaar, zou gebruikt
kunnen worden als motto bij een bespreking van het boek, want in dit detail
weerspiegelt zich het geheel. En wie een tour de force zou willen uithalen, zou niet
eens al te veel moeite hebben om heel fundamentele eigenschappen van Vestdijks
romanwereld te halen uit alleen al het gebruik van dat herhaalde woordje en in dit
citaat.
Ik zoek, de lezer merkt het al, in die warwinkel van verscheidenheid naar een
eenheid. Daarvoor zou ik bij de stijl, bij een stijldetail zelfs, terecht kunnen, maar
waarschijnlijk zou een algemene karakteristiek op die basis toch teveel weg hebben
van een pyramide die op zijn top balanceert. Vandaar dat ik een andere kant uitga:
motieven en thema's (dat is: de lokaal en centraal werkende, steeds weerkerende,
verhaal-elementen) in Vestdijks werk. Daarbij beperk ik mij tot de iets uitgebreidere
bespreking van één van de in de periode 1961-1966 verschenen romans, Het
genadeschot, tegen de achtergrond van enkele centrale thema's uit het hele oeuvre.
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Vanaf de vroegste romans die Vestdijk publiceerde-het is algemeen bekend dat de
allereerste die hij schreef, Kind tusschen vier vrouwen, nooit uitgegeven werd, maar
het materiaal heeft opgeleverd voor een hele rij latere boeken-kan men enkele
opvallende thema's aantreffen, soms in de vorm van motieven, dus minder het
gehele verhaal dan een onderdeel beheersend. Men kan deze thema's karakteriseren
als: het komplex vader-geweld-vuur en daartegenover de Ferne Geliebte. In Terug
tot Ina Damman, de eerst gepubliceerde van de Anton Wachter-romans (een
‘autobiografische’ reeks waarin zoals te verwachten is de afstand tussen de
onpersoonlijke verteller en de hoofdfiguur met allerlei middelen zo groot mogelijk
gemaakt wordt), wordt verteld over de liefde van een jongen voor een schoolgenootje.
Die liefde loopt dood, maar niet op de manier die wij uit de meeste jeugdromans
kennen. De laatste zin van het boek-en laatste zinnen zijn bij Vestdijk vaak geladen
met een betekenis die ver voorbij het verhaal zelf lijkt te wijzen-luidt: ‘(Anton Wachter
zou) onwankelbaar trouw blijven aan iets dat hij verloren had,-aan iets dat hij nooit
had bezeten.’ Deze wending kan dienen om het dominante thema van een hele
reeks Vestdijk-romans te typeren. Een zo ver van ‘huis’ spelend verhaal als Aktaion
onder de sterren, over pre-homerisch Griekenland, draait bijvoorbeeld om deze
trouw aan iemand die de hoofdfiguur Aktaion niet alleen nooit bezeten heeft maar
zelfs niet zou kunnen bezitten, namelijk de godin van de jacht en de maan, Artemis.
Het slot van het boek is tekenend: Aktaion wordt onder de sterren opgenomen, altijd
dicht bij de maan maar toch tot in eeuwigheid ervan gescheiden, ‘trouw aan iets dat
hij nooit bezeten heeft’.
Tussen dekors die uiterlijk volkomen verschillend zijn, keert het thema van de
Ferne Geliebte terug in bijvoorbeeld Rumeiland, waarin Richard Beckford de
zeeroveres Anne Bonney zoekt maar niet kan (en mag) vinden, en in Zo de ouden
zongen ... waarin Roel Starmans het meisje Jantine Schurink lichamelijk wel bezit
maar in ieder geval verliest. En wat hij
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bezit, het kan hier niet aangetoond worden maar lezers van het boek weten het, is
een schijngestalte, terwijl zijn trouw datgene geldt dat hij juist niet bezeten heeft.
Men zou zelfs kunnen zeggen dat Roel Starmans wel degelijk meer ‘bezat’ dan hij
wilde weten en er moedwillig afstand van deed toen dat tot hem doordrong, juist
om het te behouden.
Zover de voorbeelden van het ‘Ina Damman-thema’, waarvan gemakkelijk meer
te vinden zijn.
Ook het andere thema, of liever thematische komplex, is steeds in Vestdijks werk
aanwezig geweest: de kombinatie van een vaderfiguur met de sfeer van geweld,
een geweld dat vaak samengaat met een vernietigende werking van het vuur. De
eerste roman die Vestdijk voltooide na het nooit gepubliceerde monstermanuskript,
Meneer Visser's hellevaart, vertoont reeds trekken van deze karakteristieke
kombinatie, maar er zijn vele andere boeken waarin dit thema opvallender domineert
of in elk geval een grote plaats inneemt. Heel tekenend is bijvoorbeeld De
vuuraanbidders, dat gebaseerd is op het verzet tegen de vader en de keuze voor
het geweld (als ‘vuur’ aangeduid in het boek zelf). Het feit dat vaders vaak door
geweld om het leven komen, hoort bij dit thematische komplex. Een duidelijk
voorbeeld: Ierse nachten.
De bij uitstek vernietigende rol van het vuur openbaart zich sterker dan in enig
ander boek van Vestdijk in De schandalen: de hoofdfiguur, de schilder Wegener,
steekt zijn huis in brand en komt naar men mag aannemen in de vlammen om met
een jong meisje samen (dit laatste heeft weer met de onbereikbare geliefde te
maken).
Met de twee thema's hangt samen dat de hoofdfiguren twee fundamenteel
verschillende reakties op het bestaan tonen (afstand en ressentiment, dat met
schuldgevoelens te maken heeft), die beide echter in dezelfde richting werken:
isolement. Het geweld kan daarbij gekarakteriseerd worden als een mislukte poging
tot doorbreking van het isolement. Beide attitudes vormen een bescherming tegen
het bestaan, een protektie die vooral door één ding in gevaar gebracht wordt: de
be-
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trokkenheid bij het bestaan van anderen.
En dat is dan een derde, steeds meer naar voren komend, thema in het werk van
Vestdijk, dat ik ‘het mededogen’ zou willen noemen in de betekenis van een
betrokkenheid bij andermans lot zonder ethische preokkupaties. Men kan ook dit
zien als een bestrijding van schuldgevoelens, als een riskante tegenhanger van het
ressentiment dus. Hieruit vloeit voort dat dit thema dat van het geweld, dat immers
een toespitsing van de ressentiments-situatie inhoudt, ontkracht. Natuurlijk geldt dit
eveneens voor de verhouding van het mededogen-thema tot dat van de afstand
(afstand nemen en afstand doen). Toch komt dit derde thema al vroeg voor, en wel
in de gestalte van de kunstenaar, die zijn relatie met de omgeving langs een omweg
tot stand brengt en een greep op de realiteit krijgt door haar gevangen te zetten in
het reservaat van een nieuwe, fiktieve werkelijkheid. Zo bijvoorbeeld El Greco in
Het vijfde zegel, maar ook Cheiron, de kentaur die van Aktaion een god maakt
(letterlijk: door een beeld van hem te vervaardigen) en daar overigens zelf aan ten
gronde gaat. Expliciet komt het mededogen aan bod in boeken als De redding van
Fré Bolderhey (alweer: ten detrimente van de ‘mede-lijdende’), De koperen tuin, De
kelner en de levenden en Het glinsterend pantser. In verwante, en onthullende,
vorm keert het verder weer in de ‘waarnemer’-figuur uit De dokter en het lichte
meisje, en in de ‘ziener’ uit de gelijknamige roman, voyeur maar niet zo maar
‘afloerder’ want tegelijk schepper en toeschouwer.
In al de boeken waarin dit thema domineert, en dat zijn er heel wat, valt op dat
de betrokkenheid bij andermans bestaan de veilige situatie, waarin de (hoofd)figuur
zich doorgaans ingekapseld heeft, doorbreekt. Heel vaak gaat hij daaraan ten
gronde, en het sprekendste voorbeeld daarvan is De schandalen, waarin de drie
thema's samenkomen op een wijze die aan zelfontbranding doet denken: afstand
en isolement, door betrokkenheid ongedaan gemaakt, en uit die konfrontatie van
tegenstrijdigheden laait het vernietigende vuur op.
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Na dit boek, wanneer met Het glinsterende pantser een geheel nieuwe periode inzet
in het werk van Vestdijk, keren de oudste twee thema's nog wel terug, maar nu
vooral in de vorm van motieven, met slechts lokale werking dus. Het ‘mededogen’
is de heersende plaats in gaan nemen, en daarmee de
schrijver-ziener-kunstenaarfiguur. Er is nu een betrokkenheid van de hoofdfiguur
bij zijn omgeving, waarin overigens de afstand verdiskonteerd is, een soort
gereglementeerde betrokkenheid. De zin die ik uit De filosoof en de sluipmoordenaar
citeerde, kan uitstekend dienst doen om dit gespannen evenwicht te typeren. Aan
de hand van Het genadeschot zal ik nu laten zien dat men dit overheersen van het
thema van het gekanaliseerde medelijden, met daarachter als motieven de Ferne
Geliebte en het geweld-vader komplex ook in het werk van de laatste vijf jaar
tegenkomt.

Het genadeschot vertelt het leven van een autobuschauffeur, in twee fasen: het
heden en het (oorlogs)verleden. In hoofdstukken die om en om verteld worden, zet
de verteller-dat is de hoofdfiguur-de twee verhaallijnen naast elkaar neer, totdat zij
ineenvloeien.
Het boek opent met de ontmoeting tussen de chauffeur, Vorbrot, en een paar
circusdwergen die een ‘Wilhelm Tell nummer’ brengen, met pistolen in plaats van
een kruisboog overigens. De tapis roulant van Vorbrots verleden zet zich in beweging
op dit startschot uit het heden. In de even hoofdstukken krijgen wij te horen hoe hij
zich in de oorlog onwillig tot een moordenaar ontwikkeld heeft. Als chauffeur van
de lokale SS-potentaat wordt hij door deze gedwongen om, op een ogenblik dat het
winnen van de oorlog voor zijn meerdere blijkbaar al niet meer tot de mogelijkheden
behoort, mee te doen aan een veemmoord, of liever om de officier (Balavater) te
‘beschermen’ bij diens gemaskerde expeditie naar het huis van een ‘pacifist’,
Faschauner. Balavater schiet Faschauner dood, maar wordt dan geattaqueerd door
diens vrouw. Vorbrot vervult nu zijn beschermersrol door op de vrouw, Stefa-
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nie, te schieten en haar wat hoger te raken dan hij bedoelde: in de heup. De man
is dood, Stefanie is voor het leven verlamd. Zo begaat Vorbrot zijn eerste misdaad,
maar schuldig voelt hij zich blijkbaar niet, ook achteraf niet, al geeft het te denken
dat zijn oorlogsverleden zo sterk herleeft dat zijn gedachten ook in het heden (dat
wil voor ons dus zeggen: in de oneven hoofdstukken van het boek) rond Balavater
en Stefanie blijven draaien.
Na de aanslag op de Faschauners verdwijnt Stefanie uit het dorp, en duikt bij
boeren onder. Vorbrot weet dat en hij zoekt zelfs kontakt met haar. Schuldgevoel?
Ja en nee, meer een gevoel van wederzijdse binding door het lot. De chauffeur ziet
zelfs kans zijn slachtoffer te ontmoeten, dat overigens niet op de hoogte is van zijn
aandeel in haar ellende. En daar komt Balavater natuurlijk achter. Vorbrot krijgt
opdracht om Stefanie dood te gaan schieten. Hij gaat, maar probeert met haar te
vluchten, langs een weg waar nu juist Balavaters trawanten staan. Als hij
aangehouden wordt schiet Vorbrot met een aantal schoten de vrouw, die nu over
zijn rol in haar tragedie ingelicht is, dood. Daarna legt hij, op een avond, Balavater
neer met één welgemikt schot.
De lezer hoort deze ontknoping aan het eind van de chronologisch vertelde
gebeurtenissen uit het verleden, maar ook in de heden-hoofdstukken heeft deze
scène een plaats. Roberto, een van de dwergen-die wezens met hun schiettuig,
opgedoken uit de onderwereld waarboven Vorbrot rondloopt- speelt zijn rol ten
einde: hij brengt de zoon van Faschauner, nu de jager van het stadje, die de
schietpartij als klein kind meegemaakt heeft, op de hoogte van Vorbrots aandeel
daarin, en vooral in wat later gebeurde, en het verslag van de dood van Stefanie
en van Balavater krijgt de jonge Faschauner te horen als antwoord op zijn vraag of
Roberto de waarheid gesproken heeft. Het hoofdstuk waarin Vorbrot hem dit verslag
doet fungeert zo in beide verhaallijnen, en brengt deze daardoor bijeen. Een
dergelijke met vaste greep aangebrachte koppeling verricht Vestdijk zó achteloos
en trefzeker dat de
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lezer het nauwelijks merkt. Als groot schrijverschap zich onder meer toont in het
aanwenden van gekompliceerde technische procédés zonder dat de lezer daardoor
van zijn apropos gebracht wordt, dan is Het genadeschot alleen al daarom de uiting
van een groot schrijver. Maar daarom natuurlijk niet alleen.
De vertrouwde thema's keren in dit boek herkenbaar terug. Om te beginnen is
de, alleen al door de fysieke omstandigheden platonisch blijvende, verhouding van
Vorbrot tot Stefanie een vertegenwoordiger van het Ferne Geliebte-motief. Men zou
echter kunnen zeggen: zo alles beheersend is die binding aan het onbereikbare
voor Vorbrot toch niet? Hij schiet Stefanie dan toch maar dood! Maar de laatste zin
(alweer) van het boek, toont wel anders aan, zoals trouwens de hele slotscène, die
een weergave is van de eenzame overpeinzingen van Vorbrot nadat de jonge
Faschauner zijn verhaal heeft aangehoord. De lezer verwacht min of meer dat deze
bekentenis voor Vorbrot vergaande gevolgen zal hebben, misschien vuurt de jager
wel dat genadeschot op hem af dat in de titel bedoeld wordt! Maar nee, hij denkt
over het hele geval blijkbaar niet veel anders dan de overige inwoners van het
Alpenstadje: Vorbrot heeft het moeilijk gehad bij zo'n veeleisende meester, hij had
sommige dingen beter niet of beter anders kunnen doen, maar de oorlog moeten
wij liever maar vergeten.
De bedoelde laatste zin van het boek, die een passage afsluit waarin staat hoe
Vorbrot het circus ziet wegtrekken, dat seine Schuld getan hat in zijn leven, luidt:
‘dravend verdwijnt het kleine, nu reeds zo kleine escadron pal naar het noorden, in
de richting van het Riesendal en de noordelijke pas, als laatste vingerwijzing naar
een droom die mij nog aangaat’. Het is de richting waarin Vorbrot met Stefanie had
moeten vluchten om aan Balavaters mannen te ontkomen. Van Stefanie komt hij
niet af, wat hij zelf zich realiseert als hij zich voorneemt te proberen om aan haar te
denken waar Resi, zijn vrouw, bij is! Is die binding echter zo sterk als die van
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Anton Wachter en Aktaion aan hun ‘onbereikbare geliefde’? Onlosmaakbaar is dat
verbond over de dood heen wel, maar de lezer heeft het recht te twijfelen aan de
volstrektheid van het gevoel waardoor het gedragen wordt: ‘of ik aan Stefanie zou
willen denken met Resi op het kerkhof, dat is ook nog maar de vraag’. Als in deze
houding nog iets absoluuts te vinden is, dan is dat de neiging tot schipperen, die
wij als wezenlijke trek van Vorbrot hebben leren kennen, en dat wil dus zeggen dat
de individuele kleur het algemene tenslotte overheerst.
Ook de vader-moord situatie ziet men met één oogopslag. Vaak is er in Vestdijks
romans een vervanging voor de vaderzoonverhouding, namelijk die van leerling tot
meester (zie het hieronder genoemde essay van Fens). Bij Balavater en Vorbrot
vindt men die relatie van meester tot leerling terug. De vaderfiguur heeft hier alle
denkbare relaties met het geweld, is zelfs de verpersoonlijking van het geweld in
Vorbrots leven; en deze vaderfiguur wordt tenslotte door zijn ‘zoon’ doodgeschoten.
Dan het medelijden: het dominante thema van ook dit boek, zoals van de meeste
van Vestdijks romans uit de laatste tien jaar. De titel zet dit motief al in het midden
van onze aandacht: hier wordt gedood uit zoiets als medelijden. Maar wie krijgt dan
dat genadeschot?
Dat de verhouding tot Stefanie door een mengsel van schuldgevoel en medelijden
beheerst wordt, lijdt geen twijfel. Het woord genadeschot kan dus slaan op het
moment dat Vorbrot, die Stefanie eerst voor het leven verminkt heeft, haar behoedt
voor het vreselijke lot dat haar in handen van Balavater zeker beschoren zal zijn.
Het lijkt voor de hand te liggen, en toch geloof ik niet dat het waar is, tenminste: dat
dit alléén waar is. Vorbrot doodt Stefanie met meer dan één kogel. Een enkel schot,
het wordt met grote nauwkeurigheid beschreven, komt maar éénmaal in het boek
voor: als Vorbrot een einde maakt aan het leven van Balavater, zoals men een dol
dier afmaakt. Uit medelijden, omdat de man geen
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toekomst meer heeft. De beschrijving van de scène, met Vorbrot in hinderlaag en
Balavater die in kamerjas op het balkon komt staan, wekt de indruk van een afspraak,
en geeft de lezer het gevoel dat ook hier Vorbrot een (onuitgesproken) bevel van
Balavater opvolgt. Het thema van de vadermoord gaat dus een volkomen onverwacht
verbond aan met dat van het medelijden. Ook op dit punt kan men weer zeggen dat
de individuele kleuring van de gebeurtenissen binnen het verband van dit speciale
verhaal het algemene, het ‘thematische’ overheerst.
Die individualiteit van Vorbrots persoonlijkheid, die zich uit in een volkomen
eigensoortige tweeslachtigheid, gaat de lezer in steeds meer details, maar niet
minder in de grote lijnen, terugvinden. Het doden van Stefanie en Balavater heeft
nog een heel andere betekenis dan die van uiting van medelijden, een betekenis
die tot Vorbrot zelf blijkbaar niet eens doordringt: de twee gevaarlijkste getuigen uit
zijn oorlogsverleden worden er door uit de weg geruimd! Niet met die opzet, kan de
lezer aannemen (want hij mag Vorbrot eigenlijk wel en hij wil hem eerder zien als
tragisch dan als schurkachtig), maar wel met dat gevolg. Is Vorbrot een door het lot
gestuurde, of is hij een gewone boef die de gemakkelijkste oplossing kiest onder
alle omstandigheden? Voor een eenzijdig antwoord op deze vraag zijn wij hem te
dicht genaderd. Hij is allebei voor ons: een chauffeur, kort gezegd, die bochtige
wegen rijdt maar zich nauwkeurig houdt aan de baan die anderen daarbij voor hem
uitgestippeld hebben; een man die handelt maar niet verantwoordelijk is.
Is Vorbrot derhalve een goed voorbeeld van de volgzame Duitser, die misschien
zelf geen nazi genoemd mag worden maar die de nazi's toen het erop aan kwam
geen stroobreed in de weg legde? Zelfs dat niet. Hij is Vorbrot, een buschauffeur
waarvan wij de konkrete levensfeiten te horen krijgen; een figuur die wel iets te
maken heeft met de geschiedenis van Duitsland tussen 1933 en 1945, maar die
toch vooral een schepping van Vestdijk is, en als zodanig deel heeft aan een
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heel andere wereld (getypeerd door de genoemde thema's en door andere die niet
ter sprake kwamen, zoals het Alpendekor), en die tenslotte binnen die wereld weer
een individuele verschijning is, een onherhaalbare gestalte. Wie het boek begint te
lezen, ziet al in de eerste woorden hoezeer dit waar is: ‘Vandaag heb ik twee
eenarmigen gehad’-een zin die de lezer meteen plaatst in een sfeer waarin de oorlog
nog geen verleden is, en die dus typerend is voor het gevoelsleven van Vorbrot.
Maar, zal men zeggen, toch ook voor dat van anderen? Inderdaad; de observaties
van de buschauffeur die dan volgen, maken hem echter geheel tot een bijzonder
geval. De voornaamste gedachte die deze eenarmigen bij de bestuurder oproepen,
is dat zij recht hebben op een bijzondere plaats in de bus, maar daar geen gebruik
van maken. Het is de moeite waard om de hele eerste alinea te citeren:
‘Vandaag heb ik twee eenarmigen gehad. Die ziet men nog genoeg bij ons (in
Oostenrijk, JJO), want in kunstarmen en -benen schijnen wij minder sterk te zijn
dan onze grote broeders in het noorden, die de oorlog verloren en wonnen. Toch
zijn deze invaliden niet altijd te beklagen. Van ons buschauffeurs, om slechts iets
te noemen, kunnen zij gedaan krijgen dat wij het geld uit hun zak halen en het kaartje
erin stoppen, en dat ze van de plaatsen 1 en 2, vlak achter ons, gebruik mogen
maken. Maar dat doen ze nooit. Die met één been blijven gewoonlijk vlak bij de
postzak staan, en de eenarmigen zoeken een plaatsje tussen de tweearmigen.’
De verleiding is groot om deze passage eens goed te onderzoeken, met die
eenarmigen die een plaats tussen de anderen zoeken zoals Vorbrot zich probeert
te gedragen alsof de oorlog er niet geweest was. Maar over deze onmiddellijk
zichtbare ‘bedoeling’ heen zien wij iets anders, iets veel ontstellenders in verband
met de slotzin over de droom van Vorbrot die naar het noorden georiënteerd is: een
vingerwijzing naar de grote broeders, de Balavaters in het noorden, die de tijden
gebracht hebben waarin een chauffeur meer kon meemaken, zonder
verantwoordelijker te zijn dan nu voor zijn vaste
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trajekt. Ook in dit ondergrondse van Vorbrots denk- en wenswereld wordt alles
beheerst door dubbelzinnigheid.
Zoals in ieder boek van Vestdijk wordt in Het genadeschot een zeer persoonlijke
wereld getekend, die toch manifest tot op grote hoogte losstaat van de ervaringen
van de schrijver. Niemand anders zou deze roman hebben kunnen schrijven, maar
men kan onmogelijk veronderstellen dat de schrijver er rechtstreeks in aanwezig
zou zijn. Dit verschijnsel doet zich in die sterke mate eerder voor in poëzie dan bij
romans. Ik heb het objektiviteit genoemd maar men kan het natuurlijk ook met heel
andere woorden zeggen, met die van Vestdijk zelf bijvoorbeeld (in Het lyrisch
beginsel van de roman uit de bundel De leugen is onze moeder, p. 129):
‘In de roman zoekt de ziel zich in vrijheid uit te drukken, zich te herkennen, zich
te bevestigen. Wat daarbuiten ligt is minder wezenlijk.’ Daarin ligt het persoonlijke
belang van de schrijver bij de wereld die hij in het leven roept, opgesloten; maar het
is geen belang dat men in oppervlakkige termen kan vastleggen. Dat de schrijver
zich in zijn roman uitdrukt op de meest volledige wijze wordt in die woorden van
Vestdijk evenzeer vastgesteld als dat hij zich daarbij losmaakt van de feiten van zijn
dagelijks bestaan.
Alleen een romancier die zozeer al zijn kaarten op het schrijven zet, kan zeggen:
‘De mens maakt romans, omdat hij een mens is’, een uitspraak waarvan men de
trots moet proeven om te begrijpen hoe Vestdijk zich zo ‘achter zijn werk verschuilen’
kan, en er toch zozeer in aanwezig is.
En de lezer, die voortaan de wereld waarin de schrijver zich in vrijheid uitgedrukt
heeft, ook zijn bezit mag noemen, kan de uitspraak van Vestdijk beantwoorden met
de pendant ervan: de mens leest romans omdat hij een mens is, en omdat hij zichzelf
wil herkennen en de ander kennen.

J.J. Oversteegen
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Leo Vroman: De leer der veranderingen
In de verslagperiode zijn er van Leo Vroman vrij wat ongebundelde gedichten en
brieven in literaire tijdschriften als De Gids, Hollands Maandblad, Merlyn en Tirade
gepubliceerd, maar ook wel elk jaar een boek of een boekje met gebundelde poëzie.
Achtereenvolgens verschenen Twee gedichten (1961), Fabels (1962), Manke Vliegen
(1964), de verzamelbundel 126 Gedichten (1964) en Almanak (1965). Wat de
weerklank op zijn werk betreft zet de waardering die in kleine kring altijd al had
1
bestaan door; Vroman en Lucebert worden na de dood van Achterberg vrij algemeen
beschouwd als de opmerkelijkste Nederlandse dichters van onze tijd. Op de altijd
wat toevallige manier die de verlening van literaire prijzen in dit land kenmerkt, komt
deze erkenning ook tot uitdrukking in het toekennen van de prijs van het
Kunstenaarsverzet en de P.C. Hooftprijs, onze hoogste staatsprijs, beide in de lente
van 1965.
Wanneer men de genoemde publikaties overziet, dan blijkt daaruit al meteen de
sterke afwisseling en gevarieerdheid. Hoe verschillend de Twee gedichten ook zijn,
elk van beide beslaat ongeveer vijfentwintig bladzijden, in elk van beide zijn twee
of drie hoofdlijnen te onderkennen die met elkaar verstrengeld raken en zich weer
grotendeels van elkaar losmaken. De Fabels daarentegen zijn elk ongeveer twee
bladzijden lang, maar vertonen ook een tweeledigheid nu ze zijn samengesteld uit
een lang verhaal en een korte twee- tot vierregelige moraal. De Manke vliegen, die
de uitgever niet in het verzamelwerk 126 Gedichten heeft opgenomen, zijn nog weer
korter. In vier regels wordt telkens een gedachte of situatie opgebouwd, dan volgt
een tekeningetje, en in de slotregel komen de eerste vier regels en het tekeningetje
bijeen. De tekeningetjes zijn
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dus geen illustraties die ook achterwege hadden kunnen blijven (zoals de mooie
pentekeningen van Peter Vos bij de Fabels in de 126 Gedichten zijn weggelaten
zonder dat dit aan de tekst iets toe- of afdoet), maar vormen vaak een integrerend
bestanddeel van het geheel. De maandgedichten uit Almanak, die twee of drie
bladzijden lang zijn, vallen uiteen in een romeins en een kursief deel,
korresponderend met nu en toen, hier in Amerika en daar in Holland. De andere
Almanak-gedichten, het Mengelwerk, wisselen in lengte van een tot tien pagina's,
verdeeld in strofen van elke denkbare hoeveelheid regels, en ook de onderwerpen
vertonen een bonte afwisseling; bovendien zijn er een aantal in de Engelse taal
gesteld.
Wanneer men niettemin een beetje wil generaliseren dan kan men opperen dat
Vroman een lichte voorkeur heeft voor het langere gedicht, dat dan opgebouwd is
uit liefst vierregelige strofen; als lezer kan men eraan toevoegen dat Vroman
doorgaans het best uit de voeten komt als hij zich de ruimte geeft. Er bestaat
natuurlijk niet zoiets als de optimale lengte van het Vroman-gedicht, want daarvoor
heeft het onderwerp ook nog van alles in de melk te brokken, maar toch zijn de
langere gedichten vaak de beter geslaagde. Deze misschien wat subjektief gekleurde
opmerking hangt samen met een aspekt van Vromans poëzie dat zich beter leent
tot objektivering. Het is dit.
Vroman praat op papier. Zijn gedichten zijn gesteld in parlando. Dat wil niet zeggen
dat zijn poëzie beter voorgedragen dan gelezen zou kunnen worden, maar wel dat
de lezer zich door de dichter toegesproken waant, en bij dit spreken kijkt de dichter
niet op een woordje. Vroman maakt dan ook nogal eens gebruik van typische
vertelgedichtvormen als de ballade en de fabel. Dit vertellen schept een situatie
waarin een sterke kondensatie van het vertelde als onnatuurlijk zou worden ervaren.
Er zijn wel geen herhalingen, overbodige uitweidingen en zijsprongen, maar wel
treft men een grote rijkdom aan details en preciseringen aan: veel bijwoorden, veel
bij-
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voeglijke naamwoorden. Het is alsof de verteller moeite heeft zijn gedachten en
invallen op papier bij te benen; er wordt in elk gedicht een zo weelderige overvloed
aan potentiële voortzettingen losgemaakt, dat het telkens weer een wonder is dat
de dichter de draad niet kwijtraakt. Nu is er geen dichtkunst zonder dat men een
zekere indikking of verkorting ten opzichte van proza waarneemt, maar bij ieder
oeuvre grijpt deze verdichting op een eigen wijze plaats. Bij sommigen treedt de
kondensatie vooral op als insnoering tot één of een beperkte aantal themata en
motieven; bij anderen ziet men de beperking tot bepaalde geijkte of persoonlijke
dichtvormen: het sonnet, het kwatrijn. Weer anderen streven naar een uiterste
kortheid van formuleren door een strenge weglatingstaktiek, uiten zich in taal van
een hoog soortelijk gewicht, of hoe men dat noemen wil. Vaak zullen deze
dwangmiddelen in kombinatie met elkaar voorkomen.
Door welke organisatievormen wordt nu Vromans poëzie in dit opzicht gekenmerkt?
Dat is niet gemakkelijk vast te leggen. De vele korte gedichten hebben geen hoger
soortelijk gewicht dan de langere; misschien komt het ook daardoor dat de kritiek
2
er niet veel raad mee wist en ze lager heeft gewaardeerd dan de langere.
Omgekeerd zijn er ook critici die tegen de langere gedichten het bezwaar van
wijdlopigheid hebben aangevoerd. Beide standpunten zijn terug te voeren op het
impliciete oordeel dat Vromans poëzie soms lijdt aan een te geringe indikking, en
misschien in laatste instantie op het Hollandse wantrouwen tegenover alles wat
moeiteloos tot stand gebracht schijnt.
De critici die zoeken naar de heilige Eenheid, hebben aan Vroman een moeilijke.
Niets is immers zo Vroman als de verscheidenheid. We noemen hem een Nederlands
dichter, maar hij schrijft hele bundels in de Engelse taal, die hij dan weer onder
Nederlandse lezers brengt; hij schrijft Nederlandse gedichten zegt men, maar deze
wemelen van woorden die niemand kent en die ook in geen woordenboek na te
slaan zijn; hij zegt: ‘op suggesties om over bepaalde onderwerpen of in
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een bepaalde stijl te schrijven ga ik al evenmin in als op het verzoek van een
bloemkool om het echtelijk bed met hem of haar te delen’, maar zowel de
maandgedichten als de fabels zijn in opdracht geschreven en de bijslaap met de
bloemkool hoeft dus ook niet meer op ernstige bezwaren te stuiten; hij laat geen
middel onbeproefd om de lezer bij het gedicht te betrekken maar schopt hem er
dan weer uit met de woorden
of zo iets, enzovoort,
ik ben de draad hiervan kwijt,
en, als ik het zeggen mag,
het is etenstijd.
Dag!

valt zichzelf gedurig in de rede liefst als het gaat spannen; zijn proza werkt als
poëzie, en in zijn poëzie komt men stukken proza tegen, of verbindingen met prenten,
kortom hij is een vat vol tegenstrijdigheden en van alle markten thuis. Zijn stijl is
stijlwisseling, zijn onderwerp varieert van gedicht tot gedicht, en van regel tot regel,
zijn taal bestrijkt het gamma van archaïsme tot neologisme, en toch is het mogelijk
met of zonder dubbelblankproef een uiting van Vroman te herkennen.
Er is een taalverschijnseltje in zijn werk dat minstens even veel uitzicht geeft op
de hoofdkenmerken van zijn dichterschap als wat dan ook. Neemt men bijvoorbeeld
het gedicht Hoe 70 te worden bij de kop, dan komen daarin de volgende woorden
voor: verzeventigen, vermoeiend, verbetert, verwarrend, onverwacht, verkruimelen,
vertrekken, verflauwende, verbeteren. Het voorvoegsel ver- (waarvan de eigen
bijdrage aan de betekenis van de samenstelling waarvan het deel uitmaakt alweer
een probleem op zichzelf is) komt bij Vroman heel vaak voor, niet alleen als
bestanddeel van geijkte woorden, maar ook in nieuwe samenstellingen. De potentiële
produktiviteit van dit prefix leidt hier tot het ontstaan van vele verrassende
deverbatieven, waarvan in de bovenstaande serie
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‘verzeventigen’ een voorbeeld is, net als elders verknars, verpaarsd, enz.
Wat het voorvoegsel telkens ook bewerkstelligt, in elk geval de overgang van een
uitgangstoestand in een andere, een betere of een slechtere, kortom dus (om eens
een Vromanse stijlwending te gebruiken), een verandering. De voorliefde van Vroman
voor dit prefix spiegelt zijn benadering van de wereld. Er blijkt in de eerste plaats
uit dat hij een filosofie van het ‘panta rhei’ is toegedaan; maar naast deze
Heraklitische levensbeschouwing treft men er de bestaanswijze van de
onbevoordeelde waarneming in aan die gelijkelijk aan geleerden en kunstenaars
eigen kan zijn. Het eenvoudige feit dat het stukje woord ver- zo vaak in zijn werk
voorkomt kan in zijn eentje zo'n vérgaande konklusie niet schragen-Vromans werk
is tenslotte niet een op z'n punt balancerende gyroscoop -maar kan toch wel dienen
om de goede richting te wijzen. Vromans manier van kijken maakt de dingen die hij
ziet nieuw. Zijn oog wordt geleid door een mengeling van naïveteit en
eigenzinnigheid. Konventie en traditie hebben het niet verblind, het heeft zich bevrijd
van het idée fixe der gewoonte dat het ziet wat het moet zien. Vromans grote en
unieke kracht schuilt in het leggen van nieuwe verbanden, voor eventjes maar, in
het associëren en vergelijken van vér uiteengelegen dingen, in het beschrijven van
elementen aan een bepaald objekt in termen van iets totaal anders, niet als
objektieve, voor altijd geldende relatie, maar als steunpunten in het voorbijgaan. Zo
is het dat zelfs het droomleven werkt als een jukebox die met muntjes gevoed moet
worden, dat omgekeerd een toestel voor hem moet blijven leven om te lachen om
wat hij heeft geschreven, dat het schrijven door mensen in het niet zinkt bij het
schrijven door een instrument, dat een hoofd wordt beschreven als een
natuurtafereel, dat dieren spreken en de inwendige mens bestaat uit dieren en
planten, dat de aggregatietoestanden van stoffen en organismen telkens omslaan,
zintuiglijke waarnemingen een zelfstandig leven gaan leiden.
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Vromans kijken is niet bevangen door de verstarring die sleur en geijktheid
meebrengen, en wordt gestuwd door een rijk associatievermogen; voor zijn
oorspronkelijke manier van zien vindt hij een even oorspronkelijke manier van
zeggen. Als het jongetje in de eerste afdeling van de Ballade wakker wordt op het
3
lijf van de ‘mamaatjesvolle koe’ en hij merkt dat ze is doodgegaan, heet het:
Hij wreef zich woorden van de mond
met dichtgeknepen handen,
zijn hart scheen toen hij weer opstond
te happen met slagtanden.
Hij liep recht als een zoontje weg,

en vooral deze onnavolgbaar rake laatste regel geeft aan wat ik bedoel. Het zijn
vooral de snelle oppervlakte-bewegingen van zijn gedichten die zijn oorspronkelijke
en herkenbare bijdrage aan de Nederlandse poëzie vormen; niet primair de struktuur,
maar de textuur onderscheidt hem, en het is de textuur die het geraamte, de
kompositie van het gedicht lijkt te vormen, niet omgekeerd. Vanuit de
aaneenschakeling van snel wisselende beelden, observaties en vergelijkingen
ontvangt het gedicht reeksen impulsen tot skeletvorming, ook al zal er met name in
de langere gedichten vaak wel een verhaalsontwerp voorhanden zijn.
De inval, de afterthought, het zichzelf in de rede vallen, de snelle verbetering zijn
kenmerkender voor zijn poëzie dan de betogende elementen:
Naarmate mijn uitgewoond
hoofd ... of liever: naarmate
de tedere bossen door straten
tot buurtjes worden verschoond
(Almanak, p. 101)
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Dit voorbeeld, dat met vele te vermeerderen valt, is het begin van het gedicht Wat
was dat daarnet? Het al meteen in de aanhef aanbrengen van een korrektie maakt
deze stijlfiguur programmatisch. Waar een andere dichter de verkeerde aanloop
zorgvuldig zou schrappen om weer met een schone lei te beginnen, daar laat Vroman
zo'n valse start opzettelijk zonder schaamte staan, en gebruikt hem om dichter te
komen bij wat hem als waarheid of werkelijkheid voor ogen zweeft. Zijn laatste
bekommernis is de volmaaktheid. Hij heeft geen behoefte aan het maskeren van
ontstaansfasen van het gedicht; het ‘verdomd godderige’ van het volmaakte gedicht
is hem een gruwel, omdat het niet eerlijk genoeg is. Nu moet men wel in het oog
houden, dat dit tonen van de dichter aan het werk tenslotte ook weer een enigszins
rhetorische manoeuvre is, die in dienst staat van de dichterlijke politiek de lezers
zo nauw mogelijk bij het gedicht te betrekken. De lezer, die meent het kreatieve
proces te betrappen en op de voet te kunnen volgen, is het slachtoffer of de
begunstigde van een met literaire middelen opgewekte illusie. Wie weet hoeveel
aanlopen door de dichter verworpen zijn voordat hij de goede als te verwerpen
aanloop dienende eerste regel in het gedicht opnam? Maar ook als men hierin een
stilering onderkent van hoe het in werkelijkheid toegaat bij het schrijven van een
gedicht, blijft de programmatische wens van de dichter om de lezer (zij het deels in
schijn) te betrekken bij het maken van het gedicht. Hij heeft geen geheimen voor
hem, en is op zo groot mogelijke toenadering uit.
Deze behoefte aan innig kontakt met de lezer binnen het gedicht is karakteristiek
voor het werk van Vroman. Op allerlei manieren wordt dit kontakt tot stand gebracht.
In de eerste plaats door het lezerskollektief niet als groep toe te spreken maar ut
singuli. Het gedicht sluit een soort huwelijk tussen dichter en lezer, waarin de eerste
zich geeft zoals hij is, zonder angst zich belachelijk te maken, in het vertrouwen dat
hij ook genomen zal worden met al zijn eigenaardigheden, for better and worse. In
zijn tot de lezer gerichte woorden onderkent

Literair lustrum. Een overzicht van vijf jaar Nederlandse literatuur 1961-1966

264
men dan ook vaak lichtelijk erotische onderstromen, of in elk geval een uitgestoken
vriendenhand. In het gedicht kreëert hij zich het beeld van de sympathieke lezer in
wiens aanwezigheid hij zich kan koesteren.
In de tweede plaats is er vrijwel geen gedicht waarin niet een persoonlijk ‘ik’ aan
het woord is, en de manier waarop deze zich gedraagt maakt de indruk dat hij heel
dicht bij de Leo Vroman staat die leeft en werkt in New York, waar we wel niets van
afweten, maar toch; het is een ik met heel persoonlijke trekken; hij heeft een
opvallende neus, weegt honderdnegentien pond, is een meter vijfenzeventig groot
om wat vitale getallen te memoreren; de gedaanten die de ‘ik’ in de gedichten
aanneemt, de karaktertrekken, de manier van spreken zijn telkens zonder moeite
te herleiden tot één enkele figuur, het personage Leo Vroman. Het is maar uiterst
zelden dat er een ‘ik’ ontbreekt. Het ‘objektieve’ gedicht, waarin een kijkend of
denkend ik afwezig is, komt in de vroegere poëzie meer voor dan in de latere. (Hierbij
nog afgezien van de kategorie gedichten van het type Volencis, zoals Sint Fleurycke
en Jeldican en het woord, waarin een ‘ik’ alweer veel gemakkelijker buiten het beeld
kan vallen dan in de overigens sterk persoonlijk gekleurde gedichten als Naschrift
waar de ik zich als verhalende stem manifesteert. Ook de Fabels zijn trouwens
ikloos.) Zelfs in een tot onzichtbare posities uitlokkende dichtvorm als de ballade
die Vroman graag als uitgangspunt kiest komt de vertellende ik ofwel aan het slot
om de hoek kijken (Ballade), of hij maakt er de hoofdpersoon van uit (Ballade van
mezelf).
De Leo Vroman uit de gedichten neemt een hele entourage mee. Daar is de
vrijwel alomtegenwoordige Tineke, steun en toeverlaat, beminde, ‘princesse’ van
de balladen, daar zijn, nog niet zo heel vaak, de beide dochters, maar ook de tantes,
de nichten, de grote stad, de vakanties buiten, het werk. Ook door het voorkomen
van al deze dingen uit Vromans eigen omgeving wordt de lezer tot huisgenoot,
vertrouweling, welke indruk nog wordt versterkt, doordat er vrijwel geen explika-
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tie plaatsvindt van de betrekking waarin deze figuren tot de verteller staan. Tineke
wordt gewoon geïntroduceerd als Tineke en niet met: ‘mag ik je m'n echtgenote
voorstellen.’ De afstand tussen de figuur Tineke en de persoon Tineke is trouwens
misschien nog wel groter dan die tussen de figuur Leo Vroman en de persoon van
die naam.
Al deze formele en inhoudelijke kenmerken van zijn oeuvre-een dicht bij de
bruto-persoon staande dichter in het werk, de vertrouwelijkheid met de lezer, de
ongegeneerdheid waarmee de lezer een kijkje wordt gegund in de voorstadia van
het gedicht door ze in het gedicht op te nemen, het gemak en de snelheid waarmee
de stemmingen en de onderwerpen elkaar opvolgen-werken in dezelfde richting,
zijn instrumenteel tot hetzelfde doel: de onderwerping aan het primaat van Vromans
merk eerlijkheid. Nu is er eerlijkheid en eerlijkheid. Ook de poeha kan zo ingebakken
zijn dat hij weer een soort echtheid oplevert. Probeert men Vromans eerlijkheid in
het vizier te krijgen, dan ziet men deze in twee richtingen uiteenvorken. Aan de ene
kant het streven om wat hij beleeft met zo min mogelijk vervormingen in taal uit te
drukken, aan de andere kant de behoefte om de lezer met de minst mogelijke
terughouding deelgenoot te maken. Deze beide grondhoudingen grijpen in elkaar.
Zij leiden tot wat men misschien in het kort kan aanduiden met onkonventionele
konfessies. Zijn uitingen zijn onkonventioneel omdat zij, ondanks de gedurige prikkels
die van de taal uitgaan om zich toch enigszins te konformeren, om de meest
individuele sensaties en gedachten af te slijpen, juist dat eigene met hand en tand
proberen te handhaven tegen die niet-aflatende druk; het zijn konfessies omdat de
lezer heel dichtbij gehaald wordt en omdat deze het gevoel wordt bijgebracht dat
de dichter niets achter de hand houdt, zonder reserves de achterkant van zijn tong
laat zien, en, opnieuw, zich niet laat remmen door sociale konventies. Het is moeilijk
uit te maken welk van deze aspekten van de openhartigheid en authenticiteit primair
is, en welke afgeleid. Men
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kan er niet achter komen of Vroman het aan de persoonlijke waarheid van zijn
belevingen verschuldigd vindt om tegenover de lezer open kaart te spelen, dan wel
of dit open kaart spelen voor hem zo belangrijk is, dat dan ook de expressie van
wat hij in zich heeft onvermengd en zonder terughouding overgebracht moet worden.
In het werk zijn beide aspekten onverbrekelijk gekoppeld, en dat is voldoende.
De beide verschijningsvormen van deze fundamentele instelling kunnen
gemakkelijk met elkaar in konflikt komen, en wel op het terrein van de
verstaanbaarheid. Volstrekte authenticiteit van expressie kan leiden tot storingen
in de kommunikatie omdat het overgebrachte niet zonder meer begrijpelijk hoeft te
zijn en meer moeilijkheden zal opleveren naarmate het sterker bepaald is door de
wens nu juist de meest subtiele en onnavolgbare eigenheden in woorden weer te
geven. Men krijgt dan de paradoxale situatie dat-wat gechargeerd
geformuleerd-Vromans bijdrage aan de gemeenschap het ongemeenschappelijke
is. In elk gedicht moet Vroman deze beide tegengestelde krachten zien te verzoenen,
en daartoe heeft hij talrijke middelen tot zijn beschikking. Zo brengt hij aan de
kommunikatiekant een zekere vereenvoudiging aan door zich in zijn werk een lezer
te kreëren waarvan de eigenschappen lang niet zo sterk variëren als dat in
werkelijkheid het geval is. Hij fixeert de lezer op een bepaalde plaats en schrijft hem
zekere min of meer vaste eigenschappen toe; deze lezer neemt in zijn werk een
minstens even voorname plaats als Tineke in, is een van de meest regelmatige
aanwezige figuren.
Al is de verhouding tussen deze lezer en de dichter niet zonder spanningen en
konflikten (zie bv. de zinspelingen op een haat-liefde relatie in Over de dichtkunst)
toch kan men Jonas in de walvis zien als een vertrouweling die zich met sympathie
openstelt voor de uitingen van de dichter, die met behoorlijke verstandelijke
vermogens is toegerust, die Engels verstaat, die volwassen is, die een grote
ontvankelijkheid heeft, die, om samen te vatten, dichter bij een ideaaltype dan
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bij een normaaltype lezer staat. Door deze verankering van de dichter-lezer
verhouding binnen het gedicht krijgt Vroman de handen vrij op het andere front. Hij
kan zich immers de grootst mogelijke vrijheden veroorloven bij de uitdrukking en
vormgeving van wat hij bedenkt en ervaart nu hij zich een lezer heeft geschapen
die vrijwel zijn alter ego genoemd moet worden!
Er zijn zeker moeilijker, ontoegankelijker gedichten dan die van Vroman. Vele
‘vijftigers’ hebben weerbarstiger poëzie geschreven. Maar het probleem hoe de
koncentratie op ‘zuivere’ expressie te rijmen valt met de gerichtheid op volledige
verstandhouding doet zich bij hen minder voor aangezien zij veelal de indruk geven
het aksent te leggen op de taal als expressiemiddel. Vroman daarentegen hecht
waarde aan beide, en daardoor wordt de relatieve raadselachtigheid van zijn
gedichten tot een opvallend verschijnsel. In het voorgaande is een poging gedaan
om daarvan een verklaring te geven.
Vroman verleidt de lezers van zijn gedichten om zich te vereenzelvigen met de
lezer in die gedichten, en daardoor tot een verzwakking van hun kritische instelling.
Ze raken geneigd om zijn mededelingen voor waar en zinvol te houden ook al worden
deze in eerste aanleg nog niet volledig doorzien, zoals men een vriend aanhoort,
ook al weet men nog niet precies waar hij heen wil. Aan de werkelijke lezer wordt
de maatstaf van de fiktieve lezer opgelegd, en dit is een werkzaam middel van
intraliteraire social control.
Door de vereenvoudiging van het probleem aan de lezerskant kan de dichter zich
vrijwel volledig wijden aan de moeilijkheden op de andere as, aan de
driehoeksverhouding tussen hemzelf, de wereld, en de taal, ofwel aan zijn visie op
de wereld en het geheel van symbolen dat hij voor weergave kan gebruiken. De
taal van het gedicht is het trefpunt tussen de wereld van de dichter en de lezer. Mag
in werkelijkheid een wereld in woorden omgezet zijn, de lezer vertaalt de woorden
weer in wereld; ook in dit opzicht is hij het spiegelbeeld van de dichter.
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Hoewel het taalgebruik van Vroman graag aanleunt aan de alledaagse spreektaal,
wordt er geen gelegenheid onbenut gelaten om juist door kleine afwijkingen
verrassende perspektieven te openen. Uiteraard ontbreken ook de grote afwijkingen
niet, en verwijderen zijn gedichten zich ook weer enigszins van zoiets als het
dichterlijk taalgebruik. Zo staan zijn gedichten in open verbinding met proza; zijn
proza toont kenmerken van poëzie.
Ergens in de Ballade is de hoofdpersoon tot het besef geraakt dat hij door zijn
liefde voor Blodite Su Lin dubbel zo sterfelijk is geworden en met dit inzicht kan hij
zich nog niet verzoenen. Daarom neemt hij de vlucht, weg van zijn geliefde en
daardoor van het onverwerkte probleem.
Hij wierp zich zo verwoest op het verschiet
dat kleine dingen van hem achterbleven
om nog een beetje tegen haar te leven
en te bewegen onder haar verdriet.

Het is niet onmogelijk dat de meeste lezers een aantal keren over die kleine afwijking
heen zullen lezen en de tersluikse verwisseling van de gemeenplaats verwoed en
het onverwachte verwoest niet zullen opmerken. Op den duur leert men bij Vroman
4
gedurig attent te zijn op zulke literaire vingervlugheden.
Een ander type vervreemdende parafrase op bekend woordmateriaal is de bij
Vroman veel voorkomende vorming van nieuwe woorden. Soms worden twee of
meer bekende woorden in elkaar gedrukt tot één neologisme, dan weer wordt een
nergens op slaande vakterm verzonnen, ook komt men soms mislukte woorden
5
tegen, of bekende woorden met een uitzonderlijke spelling. Kombinaties van deze
soorten ‘nouveautés’ komen uiteraard vrij dikwijls voor. Soms ook wordt
teruggegrepen op veronderstelde oervormen of uitgangsvormen van een woord; zo
wordt naar analogie van dompelen-dompen, kwispen uit kwispelen gerekonstrueerd.
(De liefderijke man, 126 Gedichten, p. 302).
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Op deze en nog talloze andere manieren speelt Vroman de mogelijkheden uit die
de taal biedt, waarbij zich nu juist de meest gezochte en grillige toepassingen van
de taalregels realiseren en een taalgebruik ontstaat dat zich, hoezeer ook geent op
de spreektaal, op overrompelende wijze verwijdert van wat men gewoon is binnen
deze konventie toegeschoven te krijgen.
Zulke toegespitste verbijzonderingen van wat in potentie aan taalmateriaal
aanwezig is, weerspiegelen de relatie van Vroman met de wereld. Ook hier staat
alles op losse schroeven, ook hier wordt de kijk gekenmerkt door een dynamische
oorspronkelijkheid. Objektieve verbanden tussen verschijnselen zal men niet gauw
aangebracht zien; veelal worden noodbruggen geslagen tussen ver uiteenliggende
fenomenen, en na gebruik worden ze weer snel opgeruimd. Details worden tot
allesbeheersende hoofdzaken, hoofdzaken schrompelen ineen tot kleinigheden;
bindmiddel is een door zintuiglijke waarnemingen ondersteunde verbeeldingskracht:
als ik Tineke in haar zoele
zonnige halsvlees zoen
betekent het: mooie ogen,
en klappers die door de blaren
der klapperpalmen storten,
en altijd het lange varen,
het lange kielzog, de korte
jaren van lange dagen.
(Over de dichtkunst, 126 Ged. p. 258)

Vroman lijkt erop uit te zijn wat geweten en waargenomen kan worden van gevoelens
te voorzien; emotie te paren aan ervaring. Daarbij heeft hij een aandacht voor wat
er aan de grenzen van het waarnemingsveld gebeurt, voor het onthullende detail,
de essentiële versiering. Hij is een ontdekkingsreiziger in randgebieden, de
overgangen tussen leven en dood, eindigheid en eeuwigheid, liefde en haat, ellende
en geluk:
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ik heb vreselijk het land
aan begrenzing, maar niet aan grenzen.
Ik houd integendeel
van deze wereld zoveel
om die ijle grenzen waarover
ik zeer voorzichtig stap;
(Over de dichtkunst, 126 Ged. p. 260)

Er zit ook een dosis belangeloosheid in zijn benadering van de wereld; hij is
alleralertst voor alles wat er op hem af komt, zonder dat hij een gevestigde opvatting
hoeft te verdedigen of een wereldbeeld hoeft te handhaven tegen feiten die hiermee
in strijd zijn. Machtsoverwegingen zijn hem vreemd. Vloeiendheid en herziening
domineren, niet elke kleine waarneming hoeft te passen in een vooropgesteld
systeem, of het zou moeten zijn de filosofie van het verspringen van het perspektief,
van de verzelfstandiging van onderdelen en van de afhankelijkheid van een geheel.
Er is ook sprake van de heldhaftigheid van de angst, wanneer de dichter zich dwingt
tot het oproepen van afschuwelijkheden waar een ander het hoofd zou afwenden,
zonder krampachtigheid en zonder dat daarbij zijn gevoelens afgekneld worden.
De humor en de lichtvoetigheid zijn dan ook uit nood geboren. De uiterst persoonlijke
manier van dichten maakt dat iedere lezer wel eens stuit op regels die hij minder
mooi vindt, of zelfs ronduit lelijk. Dat zijn de schrammen in de verstandhouding die
iedere lezer van Vromans gedichten kent. Zo vind ik een enkele passage te lievig,
een andere te erg uit de toon van het gedicht vallend, maar ik neem ze graag voor
lief als de gebreken die de typische hoedanigheden van Vromans dichterschap nu
eenmaal aankleven. Vroman is geen allemansvriend, al houdt hij van iedereen, met
een korreltje zout. En het zou al heel vreemd zijn als zijn vriendenkring hem op alle
momenten evenzeer waardeerde. Iedere lezer kan de grenzen van zijn persoonlijke
appreciatievermogen in de gedichten aanwijzen, elk op andere plekken. Dit
dichterschap met zijn amalgaam van lucht-
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hartigheid en geobsedeerdheid, van virtuositeit en onbeholpenheid, van
wereldvreemde wereldwijsheid, van opzichtige lef, van met geintjes verchroomde
ernst, van traditie en oorspronkelijkheid, is een van de boeiendste verschijnselen
die ‘het gaan waar de woorden gaan’ in onze literatuur heeft opgeleverd.

H.U. Jessurun d'Oliveira
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Enkele studies over Leo Vroman:
J. Bernlef en K. Schippers: ‘Gesprek met Leo Vroman’. In: Wat zij bedoelen,
Amsterdam 1965.
A. Morriën: ‘Zelfvernietiging als creatieve rechtvaardiging’. In: Concurreren met
de sterren, Amsterdam 1959.
H.U. Jessurun d'Oliveira: ‘Een ballade van liefde en dood’. In: Merlyn I, nr. 1,
1962;
‘Nouveauté's van Vroman’. In: Merlyn I, nr. 6, 1963;
‘Een lezing lezen’. In: Merlyn IV, nr. 5, 1966;
Interview met Leo Vroman. In: Scheppen riep hij gaat van Au, Amsterdam
1965.
L.H. Pelzer: Leo Vroman. In: Ontmoetingen, 1965, met bibliografie.
K.L. Poll: ‘Leo Vroman, op zoek naar de leefformule’. In: de eigen vorm,
Amsterdam 1967.

Eindnoten:
1 Een van de uitzonderingen is prof. dr. P. Minderaa, die Andreus en vooral Van der Graft groter
acht dan de beide hier genoemde! (De Boekenboom, 1965, p. 45-46)
2 De kortheid is deels schijn. Waar het tekeningetje een element van het geheel blijkt te zijn,
zouden er heel wat woorden voor nodig zijn om het tekeningetje te vertalen. Neem bv. de eerste
manke vlieg:

Ik moet nog aldoor denken aan
wat mij vannacht is overkomen:
telkens als ik begon te dromen
had ik geen geld om door te gaan
Dit moest ik allemaal laten staan.
Wanneer ‘Dit’ nominatim zou moeten worden opgesomd zou dat vele regels tellen: het prentje
is een halve rorschach met cellen, een stukje pilaar, een varkensachtig snuitebeest, balspelende
figuurtjes, geometrische vormpjes, lettertekens, molenwieken, karteltjes enzovoort.
3 Dit slapen op grote dieren lijkt een motief bij Vroman. Vgl. in Over de dichtkunst het slapen op
de ‘stoppelbuik’ van olifanten (126 gedichten p. 242).
4 Dit aanhaken bij de schablone brengt teweeg dat deze door de deviatie heen blijft schemeren:
de afwijking van de konventie zet tegelijkertijd het dekor van de konventie op. In de geciteerde
strofe wordt zo de indruk gewekt dat de hoofdpersoon a) zich uitzinnig en met grote vaart op
het verschiet werpt, (en daarmee is a.h.w. de wet der traagheid geïntroduceerd) en b) kapot is
van zijn zojuist verworven inzicht (welke desintegratie in de hand werkt, dat ‘kleine dingen van
hem’ kunnen achterblijven. Op deze manier is er een subtiel heen-en -weer tussen standaard
en afwijking in werking gesteld, wat op semantisch niveau tot ingewikkelde ambiguities kan
leiden.
5 In afdeling XV van Over de dichtkunst is de dichter slaperig:

ik zuig nu liever en bijt
zacht op mijn slaperigheid,
zie groene blaaaderen,...
Hier heeft de toevoeging van twee a's de functie de slaperigheid van de dichter te onderstrepen:
het woord wordt half tot gaap. Dit wordt nog een paar keer herhaald in deze afdeling: ‘braatel’,
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‘braamen’. Dit procédé wordt vooral met de a uitgehaald, ook in andere gedichten. Vgl. april
(Almanak p. 27):

Maar het lenteste waren daar
kaakelsnaakse relaazen waaarvan de aaas onheraadembaaar
verdund in de waazig warme lucht
wegvlaaiden, 's avonds laaat
ging het nog kaa kaaa: nichtgepraat boven mijn gezicht.
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Jan Wolkers: Slachtoffers van de verbeelding
Het oudste verhaal van Jan Wolkers De verschrikkelijke sneeuwman uit de bundel
Serpentina's petticoat, blijkt veel elementen te bevatten die in het latere werk geregeld
terugkeren. De hoofdfiguur Herman is een uitgestotene die door zichzelf te ‘blinderen’
zijn uitgestotenheid volkomen maakt. Zijn gruwelijke daad is er een van wraak, een
tot op de spits gedreven vorm van pesten van zijn huisgenoten. Eenmaal blind wordt
hij ook zelf nog getreiterd door zijn oudste zus. Herman wil, zoals hij zelf verklaart,
voor iedereen een vloek zijn, waarop zijn moeder hem geruststellend toevoegt, dat
hij dat altijd geweest is. Herman is mensenhater, maar hij is een dierenvriend, vooral
van de kleine, onaanzienlijke dieren. Zijn verhouding tot mens en dier wordt duidelijk
uitgesproken in de volgende passage:
‘Hoe heb ik ooit voor deze mensen kunnen voelen, dacht Herman. Hoe heb ik
ooit als kind in bed nachten lang kunnen huilen bij de gedachte dat ze eens dood
zouden gaan. Als een duif van mij dood ging mocht ik hem niet in de tuin begraven,
en geen teken voor hem oprichten. Hij moest in de vuilnisbak. Een dier komt niet in
de hemel, zei mijn vader. De eeuwigheid is voor de mens die naar Gods wil leeft,
hij hoort in een graf, om daar te wachten tot de jongste dag. En de vogel wierp hij
tussen de groenteafval.’
In het laatste citaat treffen we een ander belangrijk element aan. De vader spreekt
hier, in een zeer formele, traditionele taal, onpersoonlijk, overgeleverde waarheden
recht toe recht aan gebruikend in een zeer bijzondere situatie, daarmee aan die
situatie haar bijzonderheid ontnemend, haar persoonlijk, haar individueel belang.
Bovendien worden die waarheden als vanzelfsprekend en voor iedereen zonder
uitzondering
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geldend gehanteerd. De vader spreekt tot zijn kind niet persoonlijk, maar als
vertegenwoordiger van een hogere waarheid en als vertegenwoordiger van het
gezag van die waarheid Dat een uitzondering de regel kan bevestigen, komt niet in
hem op, want hij kent slechts de regel, die hij fantasieloos toepast. Zijn leven is
geregeld, hij leeft niet persoonlijk en daar wordt het persoonlijk leven van de jongen
aan opgeofferd. Die is de uitgestotene geworden doordat hij een individu was, met
eigen gevoelens en eigen gedachten in een gereglementeerde, wettische
gemeenschap.
Herman zégt niet alleen, dat hij blind geworden is, maar hij houdt zich ook voor
de blinde, en het laatste is het hoofdbestanddeel van het verhaal. Hij geeft zelf
gestalte aan een eigen fantastische inval, die zijn oorzaak vindt in een poging tot
wraak, tot treiteren van zijn omgeving. De schrijver is met die gestalte-geving verder
gegaan dan het in het merendeel van zijn werk het geval is. Op de meeste plaatsen
blijft het bij woorden. De pestende fantasie, zich soms uitend in een enkele
schokkende mededeling, soms in een korte gruwelvertelling, is een voortdurend
terugkerend element in Wolkers' werk. De gehate fantasieloze omgeving moet de
stuipen op het lijf gejaagd worden. Het uitbuiten van de fantasie is een middel tot
wraak. Een van de eenvoudigste voorbeelden levert de figuur van Oom Louis uit
het verhaal Serpentina's petticoat. Hij is een uitgestotene in de familie, wordt door
de moeder van de ik-figuur gepest-de mosterd om zijn brood die tong en verhemelte
verbrandt-maar zijn wraak om zijn geïsoleerde plaats is, dat hij de kinderen
onderhoudt-en dus hun ouders pest-met fantastische doodsverhalen, die hem nog
meer tot een zonderling maken. De fantasie is reactie op de isolatie, maar isoleert
op haar beurt nog meer dan voorheen. Subtieler is een andere pestscène in hetzelfde
verhaal. Oom Louis is gestorven en de kapper komt hem scheren. De ik-figuur duikt
plotseling op met de vraag ‘Mes goed?’. En op de vraag van de kapper, of de ik-figuur
van de familie is, antwoordt de laatste somber: ‘Ik ben zijn enige zoon’. Hier
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wordt de wraak ingegeven door de liefde voor de gestorven oom; de kapper is een
lijkenschenner die gestraft moet worden. De alinea waarmee het hoofdstukje besluit,
is veelzeggend: ‘Arme, arme oom Louis, eerst mosterd en nu zeep, dacht ik. Ik keek
door het waterige raam. De sneeuwbessen die ervoor hingen in de struiken leken
broze bolletjes schuim die langzaam vervloeiden, als was de dode met zo'n woest
geweld ingezeept, dat de spetters erbij in het rond gevlogen waren.’
In de twee hier gegeven voorbeelden is de gruwelvertelling een belangrijk en zeer
fanctioneel onderdeel van het verhaal: het innerlijk van de figuur krijgt er gestalte
in. Dat nu in tegenstelling tot De verschrikkelijke sneeuwman en vooral Gevederde
vrienden, waarin het gruwelgegeven het verhaal zelf is en met name in het laatste
verhaal ook niet meer wordt dan dat. In de genoemde voorbeelden zijn de
gruwelvertellingen illustraties; in de twee laatste verhalen zijn het tekeningen los
van een tekst; ze zijn verder op niets betrokken; ze zijn gruwel pour gruwel. Is
hiermee een verklaring gegeven voor de hij-vorm van de verhalen, het geeft dunkt
me ook aan, waarom de twee verhalen de lezer onvoldaan laten: Het gruwelijke
heeft geen andere functie dan gruwelijk te zijn (voor Gevederde vrienden geldt dat
natuurlijk meer dan voor De verschrikkelijke sneeuwman), de verhalen openen geen
perspectief en verwijzen ook niet naar iets terug.
Ook Kort Amerikaans bevat verschillende kleinere en grotere gruwelvertellingen,
die verschillend van aard zijn. De simpelste vorm-de toehoorder schokken-vind men
op bladzijde 38, waar Erik van Poelgeest zijn meisje het verhaal opdist over de
koelikker, de man die zelfs met mond- en klauwzeer in het ziekenhuis heeft gelegen.
Het vertellen van dit verhaaltje is een vorm van wraak op het meisje, bij wie hij zich
onmogelijk aan het maken is. Gewoon pesten, terugpesten beter gezegd, is het
voorval verteld op bladzijde 160: ‘Lang voor de oorlog ben ik hier geweest met mijn
neefje, dacht hij. De aap. Er zaten toen nog siervogels in de kooien en in de rennen
liepen
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goudfazanten. Van mijn tante kregen we platte stukjes kauwgom mee die ieder in
een apart papiertje verpakt waren. We kregen er ruzie om en ik sloeg hem op zijn
gezicht. Thuis vertelde hij het. Uit wraak vertelde ik, dat hij tegen een boom gepist
had en dat zijn urine weer rood van het bloed was geweest.’ Anders en subtieler
van karakter is in het zestiende hoofdstuk het wrede kat- en muisspel met de heer
Rozier, de peukenraper. Hier is het pesten een duidelijke vorm van wraak op het
sterven van de broer, een verzet tegen de onmacht tegenover de dood. Voor het
veroorzaken van die dood wordt zelfs een toevallige voorbijganger in staat van
beschuldiging gesteld, waarbij de broer zelf de aanwijzingen heeft gegeven. De
laatste ontmoeting van Van Poelgeest met zijn broer wordt door de wrekende fantasie
geheel omgebogen, zodat er een moordenaar aangewezen kan worden: ‘Gesteld
dat u zo'n sigaret had en die aan mij verkocht. Goed, ik stop hem bij mij en thuis
geef ik hem aan mijn broer. Die is er heel blij mee en gaat hem meteen op roken.
Maar de volgende dag heeft hij een dikke keel. Hij kan zijn mond niet meer opendoen
want taaie slijmdraden zitten aan de binnenkant over zijn mond geplakt. Dan moet
hij naar het ziekenhuis waar hij op een afschuwelijke manier sterft. Maar voor hij
doodgaat zie ik hem voor het laatst. Ik mag niet bij hem komen want het is erg
besmettelijk. Ik kan hem alleen achter glas zien als een vis in een aquarium. Voor
hij sterft steekt hij zijn arm naar mij omhoog en balt zijn vuist. Dan spreidt hij twee
vingers, zoals je doet om er een sigaret tussen te houden en maakt een gebaar van
roken. Daarna valt hij terug in het kussen en is dood. Maar ik weet het, ik heb het
teken verstaan. Ik ben zijn moordenaar op het spoor.’ Hier is de verbeelding niet
alleen pestmiddel en een vorm van wraak, maar ook een poging tot verklaring van
het onverklaarbare.
Schokkend voor de toehoorster-het joodse meisje Elly-en alles zeggend over het
innerlijk van Van Poelgeest is de bizarre vertelling (die aan een parabel doet denken)
welke op de pagina's 51, 52 en 53 staat afgedrukt. Dat de fantastische ver-
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telling of daad uit isolering voorkomt en sterkere isolering tot gevolg heeft, blijkt uit
een passage op bladzijde 152: ‘Net als vroeger, dacht hij, wanneer ik met moeder
wandelde en minutenlang mijn ogen gesloten hield, in de hoop dat voorbijgangers
zouden denken dat ik blind was. Dat was natuurlijk ook om die vlek op mijn kop te
verbergen of om nog iets veel ergers te hebben dat de aandacht daarvan zou
afleiden.’
Het laatste citaat herinnert aan De verschrikkelijke sneeuwman. Erik van Poelgeest
is ook een uitgestotene. De geleidelijke totale isolering waarop nog slechts de dood
kan volgen, is zelfs het hoofdthema van de roman. De oorzaak van de uitstoting is
het litteken, dat later tot teken van de isolering wordt en door Erik ook al zodanig
wordt beleefd. Hoe het litteken oorzaak van de isolering werd, staat beschreven op
bladzijde 36. ‘Hij (Van Grouw) kan niet weten wat het voor me betekent, dat ik er
van jongsafaan al mee gepest ben. Door m'n vriendjes, door m'n broers en zusters
als ik ruzie met ze had. Bruine cilinderolievlek, riepen ze. En door mijn vader toen
ik een jaar of zeven was en hij niet wist dat ik achter de divan zat: hij is voor zijn
leven geschandaliseerd.’ Al eerder was het litteken geformuleerd als teken van
isolering, van anders-zijn met als gevolg: eenzaamheid.
In Kort Amerikaans is de isolatie niet alleen zichtbaar geworden in een teken, zij
is ook volkomener dan in de verhalen. Erik is niet alleen thuis uitgeworpen, hij staat
buiten de gehele samenleving (hij is niet toevallig onderduiker aan wie het
oorlogsgebeuren nagenoeg voorbijgaat). Bovendien: in de roman staat het teken
van isolering in direct verband met een hoofdthema uit Wolkers gehele werk: dat
van de dood. Het litteken stoot niet alleen af met als gevolg isolering van de drager
ervan, het stoot de anderen ook de dood in. De getekende is een onheilbrenger;
het litteken is een litteken van de dood. De roman is een verhaal naar het nulpunt
toe, naar een volkomen leegte. Alle nabestaanden zijn aan het slot in de dood
verdwenen. Centraal in deze staat de dood van de broer. (De doodsoorzaak ligt
hier geheel buiten Erik; hoezeer
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hij zichzelf hier zelfs als doodbrenger ziet, bewijst de beschuldiging van Mijnheer
Rozier, in welke beschuldiging Erik zelf als bacillen-overbrenger, als handlanger
optreedt.) Zijn eigen positie en figuratie omschrijft Erik scherp op bladzijde 179, kort
voordat het nulpunt bereikt wordt: ‘Zodra ik iemand gevonden heb die iets voor me
betekent gaat die dood. De Spin is ook dood. Hij moet nu allang op de grond gevallen
zijn. (...) Wees blij Elly, dat ik niet van je kan houden, anders ging je ook dood. Het
staat op mijn gezicht te lezen, dat ik overal ellende breng.’
De Spins rol in de roman is een dubbele: hij is het bijna karikaturale beeld van
Erik, een gruwelspiegel waarin de laatste de eigen gestalte herkent. Hij is de volstrekt
eenzame, levend met een doofstomme moeder en in een omgekeerd wereldbeeld.
Erik herkent in hem de andere uitgestotene, en uit hun gezamenlijke geïsoleerde
positie ontstaat een band, die er een is van leerling en meester. De uit het gezin
geworpen Erik heeft opnieuw een vader gevonden. De Spin figureert in de roman
veel sterker en ‘persoonlijker’ dan bijvoorbeeld Van Grouw en de
lampekappendecorateur d'Ailleurs. De laatsten zijn typische oorlogsfiguren; de figuur
van De Spin (die wel lid is van de NSB, maar dat doet erg nadrukkelijk aan) bestaat
buiten de oorlogssituatie om, zoals ook de hoofdstukken over de dood van de
broer-de beste van de roman-in geen enkel verband staan met de oorlog. Eriks
persoonlijke problematiek beweegt zich rond het oorlogsgebeuren heen, hoewel
gepoogd is-de roman zet met een typische oorlogssituatie in en besluit met Eriks
dood op de bevrijdingsdag-oorlog en Eriks problematiek op elkaar te betrekken. Dat
is evenwel niet gelukt.
Het lijkt mij niet onverantwoord, te zeggen, dat in de hoofdstukken 12, 13, 15 en
16 van Kort Amerikaans het doodsthema van de roman het diepgaandst is verbeeld.
Merkwaardig is en pleitend tegen de gave compositie van de roman, dat deze
hoofdstukken zich, met enkele correcties, als een afzonderlijk compleet verhaal
laten lezen. Na het bezoek aan de broer,
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gaat op bladzijde 115 hoofdstuk 12 snel naar zijn hoogtepunt. Nog enigszins
conventioneel voor het oproepen van een wereld die onaangeroerd doordraait, is
de alinea: ‘Door het weiland kwam de gele tram naar Den Haag aanschommelen.
Erik bleef hem nakijken tot hij tegen het vage geel van de duinen verdwenen was.
Hij stak de trambaan over die als een roestig lemmet het weiland doormidden sneed
en liep met een grote boog om de laatste buitenwijken van de stad naar de
straatweg.’ Oorspronkelijker, stilistisch volkomener en diep inwerkend bij de lezer
zijn de volgende alinea's. Hier treedt een stijlfiguur op, die een felle betrokkenheid
van Erik op figuren en situaties suggereert. Ze kan angst, liefde, paniek, deernis
uitdrukken. De zinnen zijn doorgaans kort, zijn in de tegenwoordige of voltooid
tegenwoordige tijd geschreven en hebben een constaterend karakter: de situatie of
de figuur wordt in enkele lijnen opgeroepen en dat zo, dat in de constatering tevens
de bewogenheid van de constaterende figuur zichtbaar wordt. Het procédé doet
aan de film denken: uit een beeld trekt de speler snel conclusies, die in schijn niet
meer zijn dan opsommingen van de bestanddelen van het beeld, maar in wezen
zijn interpretatie ervan zijn. Het gevolg bij de toeschouwer is, dat beeld en persoon
nauw bij elkaar gaan horen, en bovendien, dat de door de speler gegeven
interpretatie de voor de toeschouwer enig mogelijke wordt. Men zou deze vorm van
constateren een fantaserend denken kunnen noemen: de speler ziet het object door
zijn verbeelding meteen in een persoonlijk perspectief of het perspectief van een
bepaalde situatie. Het object wordt gesubjectiveerd. In Kort Amerikaans treft men
de stijlfiguur voor het eerst aan in het begin van hoofdstuk acht, waarin de eerste
ontmoeting met de Spin wordt beschreven. ‘Hij heeft een appel zitten schillen, dacht
Erik. Een groene goudreinet, een zure appel. De schil is maar één keer gebroken,
er liggen twee lange slierten. Hij is rustig en beheerst. Hij komt nu ook niet achter
het schilderij vandaan. Hij wacht tot ik binnen zijn gezichtsveld kom.’ Op bladzijde
71 ziet men de overgang scherp: ‘Op de
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vensterbank lagen verschillende foto's van een dashondje. De foto's zijn hiervoor
op het stoepje genomen, dacht hij. Maar ik heb geen geblaf gehoord. Misschien is
dat beest al lang dood. De foto's zijn vergeeld maar niet stoffig. Ze worden in ere
gehouden. Die hond was natuurlijk van hem. Het is het enige levende wezen dat
ooit van hem gehouden heeft.’ Op bladzijde 99 ziet men de stijlfiguur optreden in
een beschrijving van de moeder. Zelfs eigen ervaringen kunnen object worden: ‘Ik
kan niets tegen haar zeggen, dacht hij. Ik weet niet wat ik zeggen moet, ik kan niet
denken. De zon schijnt op mijn handen en mijn gezicht. Als ik aan mijn broer probeer
te denken, aan zijn gezicht, zie ik de zon die een rode vlammenzee met een groen
hart door mijn oogleden brandt.’ Men zou het laatste voorbeeld een kwadraat van
de stijlfiguur kunnen noemen.
Dadelijk na de boven geciteerde traditionele alinea vervolgt hoofdstuk 12 als volgt:
‘Er is niets van te zien dat mijn broer ligt te sterven, dacht hij. De boterbloemen
staan gewoon in het gras, de zwanebloemen in de sloten. Er heerst de vrede van
een herkauwend dier, de vrede die alle verstand te boven gaat. Hij slikte. Zijn keel
deed pijn. Hij heeft zijn hand opgestoken naar me. Hij heeft zijn hand opgestoken
en tot een vuist gebald. Hij heeft daarmee willen zeggen: Wees sterk, hou je goed,
met mij is alles in orde.’ Op een fascinerende overpeinzing over de dood, volgt dan
het gevecht met God, hetgeen terstond gevolgd wordt door het ontwaren van zijn
God-vrezende ouders, die op weg zijn naar het ziekenhuis. De gesignaleerde
stijlfiguur werkt hier maximaal: ‘Toen hij opkeek zag hij zijn vader en moeder langs
de Rijnsburgerweg lopen op weg naar het ziekenhuis. Ze liepen voorbij het huis
waarop in een tegeltableau stond: EBEN HAËZER. Eben Haëzer, dacht hij, dat betekent:
tot hiertoe heeft de Here ons geholpen. Tot daartoe wel, maar ze lopen er voorbij,
ze gaan te ver. Hij zal ze in de steek laten.’ En even verder: ‘Misschien zijn ze wel
door de politie gewaarschuwd, dacht Erik. Ze weten nog niet dat hij dood is. Moeder
heeft de tram niet willen
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nemen omdat ze aanhoudend huilt.’ Het gevecht met God zet zich nu op ander plan
voort: God moet ervoor zorgen, dat de Godvrezende ouders niet in een illusie geloofd
hebben: ‘Als God niet bestaat moet hij voor hen doen alsof.’ De conclusie van het
hoofdstuk is: ‘Deze dag gaat nooit voorbij.’ Treffender kan het niet, want op deze
dag heeft Erik God, zijn vader en zijn broer verloren, zoals dat knap beschreven
staat in het begin van het dertiende hoofdstuk. Daar ontmoeten we de vader-figuur.
Hij spreekt weer in de traditionele taal, maar het effect is er hier een van grootheid.
De vader rijst even op als een bijbelse aartsvader. De vader informeert naar Eriks
verhouding met God. Eriks antwoord is ontwijkend; hij weet het niet. Waarop de
vader antwoordt: ‘Zorg dan dat je het gauw te weten komt, jongen. God duldt geen
uitstel. Het is een verschrikkelijke tijd vol tekenen en waarschuwingen. De engels
des doods gaat voorbij en neemt zonder onderscheid. Het kwaad waart rond als
een briesende leeuw en kijkt wie hij verslinden zal.’ Dan heft zijn vader de bijl op
om een stam te klieven; knap detail. Erik observeert hem en constateert dan: ‘Hij
is vijfenvijftig, maar hij heeft nog het lichaam van een jonge man. Hij is een
geweldenaar, Hij is ongelooflijk sterk. Toen ik klein was wist ik dat hij me overal voor
zou beschermen. Voor het leven en voor de dood. Het is niet mogelijk om dood te
gaan, dacht ik toen. Hij bidt me zo weer levend. En nu is hij zelf gebroken. Hij heeft
gebeden, gesmeekt. Hij moet nachtenlang op zijn knieën gelegen hebben. Het heeft
niet geholpen.’
De broer is dood, de vader in zijn ogen gestorven en God is dood. De Spin, die
nood-vader, nood-God (wordt hij niet met Jezus vergeleken?) zal nog sterven. De
conclusie is: ‘Er is niemand meer over.’ Het uittreden van Erik uit de wereld zal nu
volgen. Zijn dood is het onvermijdbare einde. In het midden van het zestiende
hoofdstuk, na de ontmoeting met Rozier, staat een alinea die de beste hoofdstukken
van de roman op bijzondere wijze afsluit. De slothoofdstukken kunnen na die finale
geen aansluiting meer vinden. Ze zijn niet meer dan
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een verplichte afwikkeling van zaken, van thema's en gegevens die al in vroegere
hoofdstukken te weinig draagkracht hadden. Na de breuk die de hoofdstukken over
de dood van de broer veroorzaakten, zijn ze hun gewicht helemaal kwijt. In Zwarte
advent treft een procédé dat men in later werk herhaaldelijk zal tegenkomen. In het
verhaal zijn beschrijvingen opgenomen van de buitenwereld. Dat zijn niet zo maar
illustraties, ze breiden het verhaal niet uit, maar verdichten het gegeven ervan. Men
zou ze het best metaforen kunnen noemen, metaforen waarin een gegeven van het
verhaal of thema of een gebeurtenis in beeld-spraak wordt gecondenseerd en
waardoor dat gegeven, thema of gebeuren geïntensiveerd wordt tot iets wezenlijks.
Ik geloof dat die wijze van schrijven het Wolkers ook mogelijk heeft gemaakt,
bepaalde thema's te herhalen zonder in herhalingen te vervallen. Een voorbeeld uit
Zwarte advent, dat speelt in de hongerwinter. Uit de rest van het werk kunnen meer
voorbeelden gehaald worden. De ik-figuur is na lange afwezigheid thuisgekomen.
De vader constateert dat het gezin weer compleet is, waarna deze alinea volgt:
‘Toen schokte ineens de dood van mijn broer door hem heen. Hij staarde met een
smartelijke gelaatsuitdrukking de tuin in en roffelde zenuwachtig met zijn vingers
op tafel. Daarna keek hij zuchtend naar mijn moeder die haar gezicht afwendde. Ik
schoof onhandig naar de keuken, waar ik mijn jas op een stoel wierp en liep naar
buiten.’ Op deze passage volgt dan deze alinea, waarin het direct uitgesprokene
nog eens metaforisch wordt herhaald, beter gezegd: de achtergronden van het
direct uitgesprokene. Het effect is, dat de verlatenheid door het verlies, de teerheid
van het verdriet en het geluk bij ouders en ik-figuur om de terugkeer, voor de lezer
onvergetelijk worden: ‘De stoep was glad. De struiken achter in de tuin leken
behangen met de antimakassars en de gehaakte kleedjes uit de erfenis van mijn
grootmoeder. De appelbomen stonden met berijpte takken in de optrekkende mist.
De grassprietjes van het gazon waren afzonderlijk zichtbaar. Er ging een grote
zuiverheid en eenvoud van de tuin uit.
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Alsof bomen en planten met brokkelig krijt op een schoolbord getekend waren.’
Alle tot nu toe genoemde gegevens hebben hun oorsprong in de fantasie van
Wolkers' figuren. In het verhaal Gesponnen suiker staat de volgende jeugdherinnering
van de ik-figuur: ‘Verbeelding is erger dan de derdedaagse koorts, zei mijn vader
toen ik als kind met mijn ouders wandelde en een aardmannetje in een holle boom
zag binnengaan. Iedereen zei dat het een koolmees was, maar ik hield vol dat ik
een aardmannetje had gezien.’ Als iedereen een koolmees voor een koolmees
houdt, is de eenling die een aardmannetje ontwaart, terstond veroordeeld tot outcast,
die aan nog iets ergers lijdt dan aan derdedaagse koorts. De meeste van Wolkers'
figuren zijn slachtoffers van hun verbeelding: zij zien slechts aardmannetjes waar
alleen lieflijke koolmezen aanwezig zijn. En dat is geen kwestie van verkeerd zien,
het is een zaak van beleven of van belevend doordenken. De boven gesignaleerde
stijlfiguur-die van het bewogen constateren-is van dat beleven een goed voorbeeld.
Vele der hier genoemde elementen zijn aanwezig in Dominee met strooien hoed,
met Wespen uit de bundel De hond met de blauwe tong Wolkers' beste verhaal.
Allereerst valt het op hoe efficiënt Wolkers' woordgebruik in dit verhaal is.
Herinneringen aan andere schrijvers zijn verdwenen. De taal is direct, zonder
opsmuk, het effect is steeds maximaal. Ik vermeld nog een bijzonder sterke
metaforische passage op bladzijde 18: de man die een krab verminkt. In deze
metafoor is het hele verhaal gecondenseerd.
De dominerende figuur in dit verhaal is de vader,-de moeder komt nauwelijks in
het verhaal voor. Loodzwaar drukt zijn letterlijk dodelijke ernst op het gezelschap:
‘Het leven dat uitloopt op de dood, zei vader, terwijl hij met een treurig gebaar van
de bloemenvelden naar de rouwkransen wees. Mijn moeder zuchtte.’ Voortdurend
wordt gedreigd, vanuit een zwarte bijbel wordt de les gelezen. De ernst drukt
zwaarder
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dan de hitte. In de duinen wordt de ik-figuur door een jongen meegelokt. Als ze op
de gezochte plek zijn aangekomen, wijst de jongen: Daar is het. Dan volgt een
beschrijving van het dal, onmiddellijk gevolgd door de indruk van de ik-figuur, wiens
fantasie door de donkerste bladzijden uit de bijbel gevormd is: ‘Dit is het dal der
schaduwen des doods, dacht ik. Hier gebeurt het kwaad dat in de middag verwoest,
waarover vader gister nog uit de bijbel voorgelezen heeft. Een grote beklemming
maakte zich van mij meester.’ Er gebeurt niets. Na een voorstel van de jongen vlucht
de ik-figuur in paniek. In zijn verbeelding is er echter veel gebeurd. De bijbelse indruk
van het dal samen met de voorstellen van de jongen heeft zijn schuldgevoelens
opgewekt. En van diezelfde schuldgevoelens is het produkt de dominee die met
strooien hoed op het strand zit. Het schuldbewustzijn heeft de verbeelding op gang
gebracht; angst voor de straffende vaderfiguur, de wrekende God, stelt de trawant
van de eerste en vertegenwoordiger van de laatste tegenwoordig in een toevallige
badgast. De door schuld gevoede verbeelding ziet wat niemand ziet. De koomees
is een aardmannetje. De dreiging zet zich voort in de natuur. De laatste zin over het
dagje naar het strand luidt: ‘De zee was zwart als een lei, waar de branding lange
horizontale krijtstrepen over trok.’
In het slot van het verhaal komen alle misverstanden samen. De
hagedissen-aanleiding tot het bezoek aan het dal der schaduwen des doods-zijn
dood en verdwijnen in de vuilnisbak. De verbeelding van de ik-figuur werkt nu
maximaal. Hij zoekt in de vuilnisbak nog naar leven: ‘Ademloos luisterde ik. Ineens
sloeg de keuken vol licht. Het huis scheen in elkaar te duiken onder de slag. In de
fractie van een seconde dat het licht gevangen bleef in de keuken, zag ik het hoofd
van mijn vader hangen, vlak voor me boven de vuilnisbak, aan de haak waar de
oude boodschappentas altijd aan hing. Zijn gezicht was in lange plooien getrokken,
die uit de zwarte kraters van zijn oogholten en mond schoten.’ De fantasie is hier
een wrekende fantasie geworden. Gekwetstheid laat niet met zich

Literair lustrum. Een overzicht van vijf jaar Nederlandse literatuur 1961-1966

285
spotten. De paniek wordt compleet als de verbeelding op de trappen de figuur van
de dominee oproept. Of is het de jongen uit de duinen? Alle ervaringen van één
dag zijn verwerkt in een hallucinerend spel van de verbeelding.
Het knappe van dit verhaal is, dat geen enkel detail op zichzelf staat. Alles is met
elkaar verbonden. Het verhaal heeft vele vertakkingen, de vertakkingen grijpen in
elkaar, maar de loop van alle wordt bepaald door angst en schuldgevoel, beide
gevormd door een bijbels gerichte verbeelding, waaraan de ik-figuur in een ogenblik
van wraak weet te ontsnappen. Met als gevolg: nieuw en heviger schuldgevoel.
Geheel op het doodsthema geconcentreerd is de roman Een roos van vlees.
Compositioneel gezien betekende deze roman een grote vooruitgang vergeleken
bij Kort Amerikaans: de roman is een bewonderenswaardige eenheid geworden.
En dat wordt hierdoor veroorzaakt: de roman speelt binnen een afgesloten plaats,
binnen een afgesloten tijd en kent één afgesloten thema. De tijd is een winteretmaal,
de roman loopt van ontwaken tot ontwaken. Het gaat om 24 uur van een strenge
winter die duurt en blijft duren. De suggestie van de eindeloosheid van de winter is
heel sterk, waardoor de dag een werkelijk afgesloten karakter krijgt: er is geen
terugblik op een zomer of herfst, geen uitzicht op een voorjaar. De dag is een
seizoenloze dag, een dag uit de ijstijd en de hoofdfiguur slachtoffer ervan. Voor de
plaats van handeling geldt hetzelfde: op enkele stukken na is het romanverhaal
gesitueerd in het huis van de hoofdfiguur, beter gezegd: in de leefruimte van de
hoofdfiguur, want van een zeer bepaald huis is geen sprake, er heeft door de opzet
van de roman een duidelijke abstrahering plaats. Ook die leefruimte is afgesloten;
niet alleen dat het huis nauwelijks contact heeft met de buurt en de bewoners ervan,
ook het weer bepaalt de afgeslotenheid. En de eindeloosheid van dat weer heeft
als resultaat, dat ook de afgeslotenheid van het huis een eindeloze lijkt, hetgeen
zijn gevolgen heeft voor de positie van de hoofdfiguur: een werke-
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lijk klemmende vorm van eenzaamheid wordt erdoor opgeroepen. Ook het thema
is afgesloten: de aandacht is zo op de dood geconcentreerd, dat binnen de roman
het leven wordt buitengesloten. Er is nog een vierde afgeslotenheid: de hoofdfiguur
Daniël is sterk astmatisch: de levenslucht wordt voortdurend voor hem afgesloten.
De kwaal verhevigt door het weer, waardoor de eindeloosheid van de winter voor
hem nog kwellender wordt, de buitenwereld nog minder toegankelijk en daardoor
de opgeslotenheid in het huis nog treffender. Dat de ontbering van levenslucht het
al aanwezige doodsthema op nog andere wijze tegenwoordig stelt, zal duidelijk zijn.
Al had Een roos van vlees alles mee om een zeer geslaagde roman te worden,
het uiteindelijk resultaat moet toch minder bevredigend genoemd worden en dat
wordt hierdoor veroorzaakt: het doodsthema wordt in de roman gecompileerd, maar
niet geïntensiveerd. Er hebben zoveel doodsgebeurtenissen plaats, dat zowel door
het aantal als de voortdurende opvolging-er zit geen lucht tussen-het geheel
onwaarschijnlijk wordt. Mede tengevolge van het teveel werkt ook de slotscene niet.
In Wolkers' tot op heden laatstverschenen roman Terug naar Oegstgeest gebruikt
hij veel materiaal dat al van elders bekend is. De montage, de schikking is evenwel
geheel nieuw, waardoor ook bekende gebeurtenissen een geheel ander karakter
krijgen. Ook de hoofdfiguur van déze roman laat zich omschrijven als slachtoffer
van zijn verbeelding: hij keert terug naar de plaats Oestgeest, maar kan alleen maar
terechtkomen in het Oegstgeest dat zijn verbeelding eens rond en uit het werkelijke
gebouwd heeft. En bij de hernieuwde confrontatie komt de oude verbeelding weer
op gang. Het gevolg is, dat het doel van de terugtochten: te achterhalen, wat is de
plaats van mijn jeugd, wat is er in mijn jeugd gebeurd, niet bereikt wordt: de
verbeelding is de zoekende historicus de baas. De roman is het verslag ook van
een aflopende zaak: aan het slot van de roman is nagenoeg alles verdwenen wat
de jeugd van de hoofdfiguur bepaald heeft: zijn broer is dood,
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zijn ouders zijn oud, het huis van zijn jeugd dreigt te verdwijnen. Voor hem bestaat
Oegstgeest nauwelijks meer. Was Een roos van vlees in veel opzichten een
vooruitgang op Kort Amerikaans, Terug naar Oegstgeest is dat weer op de eerst
genoemde roman: het werd Wolkers' beste grote werk.
(Dit stuk is een eensdeels sterk ingekorte, andersdeels uitgebreide versie van
het opstel ‘De koolmees en het aardmannetje’, verschenen in Merlyn I, nr. 4, mei
1963.)

Kees Fens

Enkele studies over Jan Wolkers:
Hella S. Haasse: ‘Ogen om te zien’. In: Leestekens, Amsterdam 1965.
Paul de Wispelaere: ‘Rechtlijnigheid en paradox in het werk van Jan Wolkers’.
In: Het Perzische tapijt, Amsterdam 1966.
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Bibliografie van de belangrijkste literaire werken en werken over
literatuur, verschenen in de periode 1961 tot 1966
Deze bibliografie, waarvoor het materiaal grotendeels geleverd werd door het
Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum te Den Haag, heeft een
selektief karakter. De titelbeschrijving is niet volledig. Alleen hoofdtitel, uitgever,
plaats en jaar van uitgave, en genre worden vermeld. De genres, voor zover afgekort,
worden aangegeven met de volgende letters:
B (brieven), D (toneel), E (essays; hieronder vallen ook literair-historische studies
e.d.), G (gedichten), H (geschiedschrijving), I (interviews), N (verhalen), P (romans
en ander lang prozawerk dat tot de ‘fiktie’ kan worden gerekend).
In een aantal gevallen zou meer dan één uitgever kunnen worden genoemd
(bijvoorbeeld wanneer een boek tegelijkertijd in Nederland en in België is
verschenen). Wij hebben dit echter niet systematisch kunnen doen, en er daarom
de voorkeur aan gegeven ons te houden aan de opgaven van het Letterkundig
Museum. Alleen als een werk volgens de titelpagina verschenen is bij twee of meer
uitgevers tegelijkertijd, hebben wij meer dan één naam vermeld. Ook voor de
plaatsnamen hebben wij de opgaven van het Letterkundig Museum gevolgd. Een
enkele maal is een herdruk (aangegeven met*) opgenomen, namelijk wanneer daar
een opleving van de belangstelling voor een bepaalde auteur uit blijkt.
Aafjes, Bertus - Odysseus in Italië, J.M. Meulenhoff, Amsterdam 1962, P.
De Italiaanse postkoets, J.M. Meulenhoff, Amsterdam 1962, P.
De fazant op de klokketoren, J.M. Meulenhoff, Amsterdam 1963, N.
Dooltocht van een Griekse held, J.M. Meulenhoff, Amsterdam 1965, P.
Achterberg, Gerrit - Cryptogamen 4, Querido, Amsterdam 1961, G.
Verzamelde gedichten, Querido, Amsterdam 1963, G.
Vergeetboek, Querido, Amsterdam 1963, G.
Het weerlicht op de kimmen (Bloemlezing door J.C. Achterberg-Van Baak),
Bakker/Daamen, Den Haag en Querido, Amsterdam 1965, G.
Aken, Piet van - De verraders, Donker, Rotterdam 1962, P.
De onschuldige barbaren, Donker, Rotterdam 1964, P.
De jager, niet de prooi, Donker, Rotterdam 1965, P.
Alberts, A - Namen noemen, Paris, Amsterdam 1962, P.
Andreus, Hans - Denise, Holland, Amsterdam 1961, P.
Groen land, Holland, Amsterdam 1961, G.
Drie staat tot één (Gedichten van Andreus, Nico Verhoeven en
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Simon Vinkenoog, tekeningen van Martin van Veen), Moussault, Amsterdam
1962, G.
Klein boek om het licht heen (Tekeningen van Frank Lodeizen), Holland,
Haarlem 1962, G.
Syntropisch, Holland, Haarlem 1965, G.
Een keuze uit zijn gedichten, Holland, Haarlem 1965, G.
Andries, Marc - Het geduld, De Bezige Bij, Amsterdam 1962, P.
Een zeer brave borst. De cycloop, De Bezige Bij, Amsterdam 1964, P.
Armando - Verzamelende gedichten, Nijgh & Van Ditmar, Den Haag/Rotterdam
1964, G.
Belcampo - Bevroren vuurwerk (Bloemlezing), Querido, Amsterdam 1962, N.

Verborgenheden, Querido, Amsterdam 1964, P.
Berge, H.C. ten - Poolsneeuw, Polak & Van Gennep, Amsterdam 1964, G.
Berger, Peter - Deze voorlopige naam, Holland, Amsterdam 1963, G.
Paradox (Bloemlezing van de zestigers), Holland, Haarlem 1964, E/G.
Perm, Holland, Haarlem 1965, G.
Bergh, Herman van den - Niet hier, niet heden, Querido, Amsterdam 1962, G.
Wachten op een woord (Bloemlezing), Heideland, Hasselt 1965, G.
Bernlef, J. - Morene, Em. Querido, Amsterdam 1961, G.
De overwinning, Querido, Amsterdam 1962, N.
Onder de bomen, Querido, Amsterdam 1963, N.
Dit verheugd verval, Querido, Amsterdam 1963, G.
Ben even weg, Querido, Amsterdam 1965, G.
Stukjes en beetjes, Querido, Amsterdam 1965, P.
en Schippers, K. - Wat zij bedoelen (Interviews), Querido, Amsterdam 1965,
I.
Blaman, Anna - Anna Blaman over zichzelf en anderen, J.M. Meulenhoff,
Amsterdam 1963, N/E.
Verhalen, J.M. Meulenhoff, Amsterdam 1963, N.
Bloem, J.C. - Verzamelende gedichten, Polak & Van Gennep, Amsterdam
1965, G.
Bomans, Godfried - Noten kraken, Elsevier, Amsterdam 1961, N.
Van de hak op de tak, Elsevier, Amsterdam 1961, N.
Boon, Louis-Paul - De zoon van Jan de Lichte, De Arbeiderspers, Amsterdam
1961, P.
Blauwbaardje in wonderland en andere grimmige sprookjes voor verdorven
kinderen, De Arbeiderspers, Amsterdam 1962, N.
Dag aan dag, De Arbeiderspers, Amsterdam 1963, N.
Het nieuwe onkruid, De Arbeiderspers, Amsterdam 1964, P.
Petite Fleurke (met foto's van J.C. Boon), Hedendaags, z.p. 1964, N.
Verzamelde reservaten, De Arbeiderspers, Amsterdam 1965, N.
Bordewijk, F. - Tijding van ver, Nijgh & Van Ditmar, Den Haag/Rotterdam 1961,
P. Lente (Zeven verhalen), Nijgh & Van Ditmar, Den Haag/Rotterdam
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1964, N.
De Golbertsons, Nijgh & Van Ditmar, Den Haag/Rotterdam 1965, P.
Boudier-Bakker, Ina - Honger, De Arbeiderspers, Amsterdam 1965, N.
Borsboom, dr. A. - Menno ter Braak, onpersoonlijk nihilisme en nihilistische
persoonlijkheid (Proefschrift), eigen beheer, 1962, E.
Braak, Menno ter - Politicus zonder partij, Van Oorschot, Amsterdam 1961*,
E.
Het carnaval der burgers, Van Oorschot, Amsterdam 1962*, P.
en Du Perron, E. - Briefwisseling 1930-1940 (3 delen), Van Oorschot,
Amsterdam 1962, 1963 en 1965, B.
Dr. Dumay verliest, Van Oorschot, Amsterdam 1964*, P.
Hampton Court, Van Oorschot, Amsterdam 1964*, P.
Brakman, Willem - Die ene mens, Querido, Amsterdam 1961, P.
Een winterreis, Querido, Amsterdam 1961, P.
De weg naar huis, Querido, Amsterdam 1962, N.
De opstandeling, Querido, Amsterdam 1963, P.
De gehoorzame dode, Querido, Amsterdam 1964, P.
Water als water, Querido, Amsterdam 1965, N.
Brandt, Willem - De wildernis, Querido, Amsterdam 1962, G.
Fetisj en feniks, Querido, Amsterdam 1963, G.
De kaars (Drie kerstvertellingen), De Tijdstroom, Lochem 1964, N.
Verzamelde gedichten, Querido, Amsterdam 1965, G.
Brandt Corstius, dr. J.C. (en anderen) - Honderd jaar Max Havelaar, Donker,
Rotterdam 1962, E.
(en Praes, J.G.) - Nederlands literatuuroverzicht, J.M. Meulenhoff, Amsterdam
1963, E.
Brinkman, Wim - Negev, Holland, Amsterdam 1963, G.
Buddingh', C. - Eenvouds verlichte waters (Een inleiding tot de poëzie van
Lucebert), Heijnis, Zaandijk 1961, E.
Zo is het dan ook nog weer eens een keer, Bruna, Utrecht 1963, G.
Deze kant boven, De Bezige Bij, Amsterdam 1965, G.
Burnier, Andreas - Een tevreden lach, Querido, Amsterdam 1965, P.
Burssens, Gaston - Posthume gedichten of Le silence tel qu'on parle,
Stols/Barth, Den Haag 1961, G.
Gedichten, Heideland, Hasselt 1962, G.
Fabula Rasa, De Bezige Bij, Amsterdam 1964, N.
Calis, Piet - Daling van temperatuur, Bakker/Daamen, Den Haag 1964, E.
Gesprekken met dichters, Bakker/Daamen, Den Haag 1964, I.
Campert, Remco - Het leven is vurrukkulluk, De Bezige Bij, Amsterdam 1961,
P.
Dit gebeurde overal, De Bezige Bij, Amsterdam 1962, G.
Liefdes schijnbewegingen, De Bezige Bij, Amsterdam 1963, P.
(en anderen) - Open boekje, Boekerij, Baarn 1963, E.
Nacht op de kale dwerg, De Bezige Bij, Amsterdam 1964, N.
Hoera hoera, De Bezige Bij, Amsterdam 1965, G.
Carlier, L.B. - Het kanaal, De Sikkel, Antwerpen 1961, P.
Action station go!, Heideland, Hasselt 1962, P.
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De vlucht, De Sikkel, Antwerpen 1965, P.
Carmiggelt, S. - Alle orgels slapen, De Arbeiderspers, Amsterdam 1961, N.
Een stoet van dwergen, De Arbeiderspers, Amsterdam 1961, N.
Torren aan de lijm, De Arbeiderspers, Amsterdam 1961, G.
Dag opa, De Arbeiderspers, Amsterdam 1962, N.
Kroeglopen, De Arbeiderspers, Amsterdam 1962, N.
(met Van Munster, A. en Koolhaas, A.) - Alleman, De Bezige Bij, Amsterdam
1963, Fotoboek.
Oude mensen, De Arbeiderspers, Amsterdam 1963, N.
Wij leven nog, De Arbeiderspers, Amsterdam 1963, N.
(met Ed van Wijk) - Amsterdam, Van Hoeve, Den Haag 1965, Fotoboek.
(met Dolf Toussaint) - De Jordaan, De Arbeiderspers, Amsterdam 1965,
Fotoboek.
Kroeglopen 2, De Arbeiderspers, Amsterdam 1965, N.
Later is te laat, De Arbeiderspers, Amsterdam 1965, N.
Mooi weer vandaag, De Arbeiderspers, Amsterdam 1965, N.
Charles, J.B. - Van het kleine koude front, De Bezige Bij, Amsterdam 1962, E.
De vrouw van Jupiter, Bakker/Daamen, Den Haag 1962, P.
De gedichten tot 1963, De Bezige Bij, Amsterdam 1963, G.
Claus, Hugo - Een geverfde ruiter, De Bezige Bij, Amsterdam 1961, G.
Het mes, De Bezige Bij, Amsterdam 1961, D.
De verwondering, De Bezige Bij, Amsterdam 1962, P.
De dans van de reiger, De Bezige Bij, Amsterdam 1963, D.
Omtrent Deedee, De Bezige Bij, Amsterdam 1963, P.
Karel Appel, schilder, Strengholt, Amsterdam 1964, E.
Louis-Paul Boon, Manteau, Brussel 1964, E.
(met Sanne Sannes) - Oog om oog, De Bezige Bij, Amsterdam 1965, Fotoboek.
Uilenspiegel, De Bezige Bij, Amsterdam 1965, D.
Clerck, Karel de - Uit het leven van P.C. Boutens, Polak & Van Gennep,
Amsterdam 1964, E.
Clinge Doorenbosch, Jenne - Wisselend getij (over Gorter), Polak & Van
Gennep, Amsterdam 1964, E.
Coster, Dirk - Verzamelde werken, 4 dln. Sijthoff, Leiden 1961, P/B.
Cremer, Jan - Ik Jan Cremer, De Bezige Bij, Amsterdam 1964, P.
Croiset, Max - Gezien, Stols, Den Haag 1962, G.
Het dagboek van een aapnootmiezer, Nijgh & Van Ditmar, Den Haag/Rotterdam
1963, P.
Inzicht, Nijgh & Van Ditmar, Den Haag/Rotterdam 1963, G.
Daisne, Johan - Hoe schoon was mijn school, Donker, Rotterdam 1961, P.
Ik heb U alles gegeven (Bloemlezing), Heideland, Hasselt 1962, G.
Baratzeartea, Manteau, Brussel 1963, P.
De trein der traagheid, Manteau, Brussel 1963, N.
De bioscopiumschuiver, Heideland, Hasselt 1964, E.
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Als kantwerk aan de kim, Manteau, Brussel 1965, P.
Charaban, Manteau, Brussel 1965, N.
De droom is een herinnering aan dat wat nimmer is gebeurd, Desclée De
Brouwer, Utrecht 1965, G.
Debrot, Cola - Dagboekbladen uit Genève, De Bezige Bij, Amsterdam 1963,
E.
Dekker, Maurits - Jozef duikt, Bruna, Utrecht 1961, P.
Dendermonde, Max - De bazuinengelen, Querido, Amsterdam 1964, P.
Een blauwe maandag op aarde, Querido, Amsterdam 1965, P.
Dermout, Maria - De sirenen, Querido, Amsterdam 1963, N.
Donker van uiterlijk, Querido, Amsterdam 1964, P.
Develing, Enno - Alberto en ik, De Bezige Bij, Amsterdam 1964, P.
Deyssel, Lodewijk van - zie Eeden, Frederik van
Dhont, Astère Michel - God in Vlaanderen, De Bezige Bij, Amsterdam 1965,
P.
Dijk, Otto - Traumagie, Holland, Amsterdam 1963, G.
Dineaux, C.J.E. - Gegist bestek, deel 2, Stols, Den Haag 1962, E.
Donker, Antonie - De groene wandeling, Querido, Amsterdam 1961, G.
De grondtoon (Bloemlezing), Querido, Amsterdam 1963, G.
Donkersloot, prof. dr. N.A. - J.H. Leopold, Polak & Van Gennep, Amsterdam
1965, E.
V in Vers, Sijthoff, Leiden 1965, E.
Wij noemen het literatuur, J.M. Meulenhoff, Amsterdam 1965, E.
Doolaard, A. den - Prinsen, priesters en paria's. Reizen door India en Thailand,
Querido, Amsterdam 1962, Geografie.
Vakantieland Joegoslavië, Contact, Amsterdam 1963, Geografie.
Dresden, dr. S. - Wereld in woorden. Beschouwingen over romankunst,
Bakker/Daamen, Den Haag 1965, E.
Dubois, Pierre H. - Marcellus Emants, een schrijversleven, Nijgh & Van Ditmar,
Den Haag/Rotterdam 1961, E.
Duinkerken, A. van - Verzamelde geschriften, 3 delen, Het Spectrum, Utrecht
1962 en 1963, E.
Brabantse herinneringen, Het Spectrum, Utrecht 1964, H.
Tweemaal Dante, Dekker & Van de Vegt, Utrecht/Nijmegen 1964, E.
Eeden, Frederik van - Paul's ontwaken, Servire, Den Haag 1962*, N.
(en Lod. van Deyssel) - Briefwisseling, Tjeenk Willink, Zwolle 1964, B.
De heks van Haarlem, Noorduyn, Gorinchem 1965*, D.
De kleine Johannes, Mouton, Den Haag 1965*, P.
Eeten, Peter van - Dichterlijk labirint. Opstellen over het werk van Willem Kloos,
Polak & Van Gennep, Amsterdam 1963, E.
Eggink, Clara - Gewoon mensen, J.M. Meulenhoff, Amsterdam 1961, P.
Elburg, Jan G. - De gedachte mijn echo, De Bezige Bij, Amsterdam 1964, G.
Streep door de rekening, De Bezige Bij, Amsterdam 1965, G.
Emants, Marcellus - Liefdeleven, Van Oorschot, Amsterdam 1961*, P.
Een nagelaten bekentenis, Van Oorschot, Amsterdam 1961*, P.
Brieven aan Frits Smit-Kleine (Verzameld door P.H. Dubois),
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Letterkundig Museum, Den Haag 1962, B.
Emmens, Jan - Autobiografisch woordenboek, Van Oorschot, Amsterdam 1963,
G.
Endt, Enno - Herman Gorter. Documentatie 1864 t/m 1897, Polak & Van
Gennep, Amsterdam 1964, B.
Eybers, Elisabeth - Balans. Gedigte, Querido, Amsterdam 1963, G.
Eyck, P.N. van - Verzameld werk, deel 4 t/m 7, Van Oorschot, Amsterdam
1961, '62, '63 en '65, E/H.
Faro, Isaac - Heksen huilen niet of de oranje pyama, Van Oorschot, Amsterdam
1961, P.
De rokkenjagers, Querido, Amsterdam 1963, P.
De knagende worm. Uit de papieren van Jacobus Nachtegaal, Querido,
Amsterdam 1964, P.
Fens, Kees - De eigenzinnigheid van de literatuur, Van Oorschot, Amsterdam
1964, E.
Ferguson, Margaretha - Onmogelijke mensen, De Arbeiderspers, Amsterdam
1962, P.
Het bloed en de haaien, De Arbeiderspers, Amsterdam 1965, P.
Frenkel Frank, D. - Blaffen tegen de maan, Strengholt, Amsterdam 1962, D.
Spinoza, De Bezige Bij, Amsterdam 1964, D.
De polyester polka, Heynis, Amsterdam 1965, D.
Friedericy, H.J. - De eerste etappe, Querido, Amsterdam 1961, P.
Funke Bordewijk, Nick - Millicent (Oorspronkelijk Engels), Nijgh & Van Ditmar,
Den Haag/Rotterdam 1961, P.
Vlucht (Oorspronkelijk Engels), Nijgh & Van Ditmar, Den Haag/Rotterdam 1962,
P.
Silhouet in schemer (Oorspronkelijk Engels), Van Kampen, Amsterdam 1963,
P.
Sneeuw, Van Kampen, Amsterdam 1964, P.
Galle, Marc - Couperus in de kritiek, Polak & Van Gennep, Amsterdam 1963,
E.
Geel, Rudolf - De magere heilige, De Bezige Bij, Amsterdam 1963, P.
De weerspannige naaktschrijver, De Bezige Bij, Amsterdam 1965, P,
Geeraerts, Jef - Ik ben maar een neger, Van Kampen, Amsterdam 1962, P.
Gerhardt, Ida G.M. - De hovenier, Van Gorcum, Assen 1961, G.
Gerits, A. - Kimverheffing, Stols, Den Haag 1962, G.
Muisstil, Van Kampen, Amsterdam 1965, P.
Gestel, Peter van - Drempelvrees, Querido, Amsterdam 1962, P.
Buiten de grens, Querido, Amsterdam 1963, P.
Een scherp wit landschap, Van Ditmar, Amsterdam 1964, P.
Gilliams, Maurice - Elias of het gevecht met de nachtegalen, J.M. Meulenhoff,
Amsterdam 1961*, P.
Oefentocht in het luchtledige. Winter in Antwerpen, Heideland, Hasselt 1962*,
P.
Gils, Gust - Met de Noorderzon op stok, Heijnis, Zaandijk 1961, P.
Drie partituren, De Bezige Bij, Amsterdam 1962, G.

Literair lustrum. Een overzicht van vijf jaar Nederlandse literatuur 1961-1966

295

Gewapend oog, J.M. Meulenhoff, Amsterdam 1962, G.
Verbanningen. Paraproza, De Bezige Bij, Amsterdam 1964, N.
Een plaats onder de maan, De Bezige Bij, Amsterdam 1965, G.
Gijsen, Marnix - De diaspora, Stols/Barth, Den Haag 1961, N.
Allengs, gelijk de spin, Stols/Barth, Den Haag 1962, N.
Peripatetisch onderricht, Heideland, Hasselt 1962, E.
The House by the Leaning Tree, Stols/Barth, Den Haag 1964, G.
Karel Jonckheere (Biografie), Manteau, Brussel 1964, E.
Van een kat die teveel pretentie had, J.M. Meulenhoff, Amsterdam 1964, P.
Harmágedon, J.M. Meulenhoff, Amsterdam 1965, P.
Scripta manent, J.M. Meulenhoff, Amsterdam 1965, E.
Zelfportret, gevleid natuurlijk, Desclée De Brouwer, Utrecht 1965, E.
Gijsen, Wim - Tot de tanden gewapend/weerloos, Nijgh & Van Ditmar,
Rotterdam/Den Haag 1962, G.
Landschappen-menselijke, Polak & Van Gennep, Amsterdam 1964, G.
Gomperts, H.A. - De geheime tuin, Van Oorschot, Amsterdam 1963, E.
Goudsblom, J. - Nihilisme en cultuur, De Arbeiderspers, Amsterdam 1963, E.
Graft, Guillaume van der - De duif in het ei, Muusses, Purmerend 1961, D.
Gedichten, Holland, Amsterdam 1961, G.
Overzee, Bosch & Keuning, Baarn 1961, G.
Een stadsmens, Holland, Amsterdam 1961, G.
Een keuze uit zijn gedichten, Holland, Amsterdam 1964, G.
's-Gravesande, G.H. - De geschiedenis van het tijdschrift Vlaanderen, Manteau,
Brussel 1962, H.
Gregoor, Nol - In gesprek met Harry Mulisch, De Bezige Bij, Amsterdam 1965,
I.
Greshoff, J. - Wachten op Charon, Nijgh & Van Ditmar, Den Haag/Rotterdam
1964, G.
Haasse, Hella - Een draad in het donker, Querido, Amsterdam 1963, D.
Leestekens, Querido, Amsterdam 1963, E.
De meermin, Querido, Amsterdam 1962, P.
Haes, Jos de - Azuren holte, Desclée De Brouwer, Utrecht 1964, G.
Haese, Maurice d' - Verhalen, Heijnis, Amsterdam 1961, N.
Hamelink, Jacques - Het plantaardig bewind, Polak & Van Gennep, Amsterdam
1964, N.
De eeuwige dag, Polak & Van Gennep, Amsterdam 1964, G.
Harmsen van der Beek, F. ten - Geachte muizenpoot en 18 andere gedichten,
De Bezige Bij, Amsterdam 1965, G.
Harten, Jaap - Het spoor van de gele keizer, Nijgh & Van Ditmar, Den
Haag/Rotterdam 1962, G.
Operatie Montycoat, De Bezige Bij, Amsterdam 1964, N.
Hattum, J. van - De liefste gast, De Beuk, Amsterdam 1961, G.
De kleine danseres, De Bezige Bij, Amsterdam 1962, N.
De Wolfsklauw, De Beuk, Amsterdam 1962, N.
De veertjes niet meegerekend en andere verhalen, De Arbeiderspers,
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Amsterdam 1965, N.
Het heksenkind, Heideland, Hasselt 1965, G.
Hazeu, Wim - Dichter bij Achterberg (Bloemlezing), Nijgh & Van Ditmar, Den
Haag/Rotterdam 1965, G.
Hebbelinck, George - De trein reed door het dal, De Arbeiderspers, Amsterdam
1962, P.
Heeresma, Heere - Bevind van zaken, Contact, Amsterdam 1962, N.
Een dagje naar het strand, Contact, Amsterdam 1962, P.
De vis, Contact, Amsterdam 1963, P.
Juweeltjes van waterverf, Contact, Amsterdam 1965, N.
Heerikhuizen, F.W. van - Het werk van Arthur van Schendel, Amsterdam 1961,
Dissertatie.
Henrard, dr. Roger - Menno ter Braak in het licht van Friedrich Nietzsche,
Heideland, Hasselt 1963, E.
Hermans, W.F. - Moedwil en misverstand (Gewijzigde herdruk), Donker,
Rotterdam 1961, N.
De woeste wandeling, De Bezige Bij, Amsterdam 1962, Scenario.
Drie drama's, De Bezige Bij, Amsterdam 1962, D.
Het sadistische universum, De Bezige Bij, Amsterdam 1964, E.
Mandarijnen op zwavelzuur, Mandarijnenpers, Groningen 1964, E.
Hertog, Salvador - De rode deken, De Bezige Bij, Amsterdam 1965, N.
Herzberg, Abel J. - Eichmann in Jeruzalem, Bakker/Daamen, Den Haag 1962,
N.
Brieven aan mijn kleinzoon, Bakker/Daamen, Den Haag 1964, E.
Herzberg, Judith - Zeepost, Van Oorschot, Amsterdam 1963, G.
Heijermans, Herman - Droomkoninkje, Querido, Amsterdam 1964*, P.
Droompaard en andere Falklandjes, Querido, Amsterdam 1964, N.
Wat niet kon en andere verhalen, De Arbeiderspers, Amsterdam 1964, N.
Toneelwerken, 3 delen, Van Oorschot, Amsterdam 1965, D.
Versterkende kip en andere Falklandjes, Querido, Amsterdam 1965, N.
Heijermans-Jurgens, Annie - Herman Heijermans' laatste levensjaren, Querido,
Amsterdam 1965, Biografie.
Hillenius, D. - Tegen het vegetarisme, Van Oorschot, Amsterdam 1961, E/G.

Oefeningen voor een derde oog, De Arbeiderspers, Amsterdam 1965, E/G.
Holierhoek, Kees - Hanen in de kloostertuin en andere verhalen, De
Arbeiderspers, Amsterdam 1965, N.
Holsbergen, J.W. - Een koppel spreeuwen, De Bezige Bij, Amsterdam 1961,
N.
Soldaten en kinderen half geld, De Bezige Bij, Amsterdam 1965, P.
Hoornik, Ed. - De dubbelganger, Bakker/Daamen, Den Haag 1962, G.
Over en weer, Bakker/Daamen, Den Haag 1962, E.
De vis gevolgd door In de vreemde, J.M. Meulenhoff, Amsterdam 1963, G.
De overweg, J.M. Meulenhoff, Amsterdam 1965, G.
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Hussem, W. - Lente in de herfst, De Bezige Bij, Amsterdam 1963, P.
Schaduw van de hand, De Bezige Bij, Amsterdam 1965, G.
Ikink, Harry - Samuel Wassely, De Bezige Bij, Amsterdam 1965, P.
Isacker, Frans van - De reis naar Ispahan, Stols/Barth, Den Haag 1962, P.
Jalink, dr. J.M. - J.H. Leopold. Bijdrage tot een levensbeschrijving, Heijnis,
Amsterdam 1963, E.
Janssen, Hubert - Dorp in de Provence, Bruna, Utrecht 1964, N.
Jonckheere, Karel - Oogentroost, Stols, Den Haag 1961, G.
Raymond Brulez, Manteau, Brussel 1961, E.
Ik heb eens ..., Manteau, Brussel 1962, Radiolezingen.
Grenzen van papier en pijn (Bloemlezing), Heideland, Hasselt 1964, G.
Roemeense suite, Manteau, Brussel 1965, G.
Jong, Dola de - De thuiswacht, J.M. Meulenhoff, Amsterdam 1965*, P.
De draaitol van de tijd (Oorspronkelijk Engels), J.M. Meulenhoff, Amsterdam
1965, P.
Kadt, J. de - Ketterse kanttekeningen, Van Oorschot, Amsterdam 1965, E.
Kapteyns, Harry - Wonen in onrust, Stols, Den Haag 1962, P.
Het maandblad De Gemeenschap, De Fontein, Utrecht 1964, E.
Kemp, Pierre - Au pays du tendre mosan, Standaard Boekhandel, Amsterdam
1961, G.
De incomplete luisteraar. De sieraden, Van Oorschot, Amsterdam 1962, G.
Kerkwijk, Henk van - De stervende dode, J.M. Meulenhoff, Amsterdam 1965,
P.
Keuls, H.W.J.M. - Achterwaarts, J.M. Meulenhoff, Amsterdam 1963, G.
Knuvelder, Gerard - Problemen der literatuurgeschiedschrijving, Malmberg,
Den Bosch 1963, E.
Kitty en de mandarijntjes, Malmberg, Den Bosch 1964, E.
Spiegelbeeld, Malmberg, Den Bosch 1964, E.
Koolhaas, A. - Weg met de vlinders, Van Oorschot, Amsterdam 1961, N.
Een schot in de lucht, Boekenweekgeschenk, Amsterdam 1962, N.
Een pak slaag, Van Oorschot, Amsterdam 1963, P.
De hond in het lege huis, Van Oorschot, Amsterdam 1964, P.
Een geur van heiligheid, Van Oorschot, Amsterdam 1964, N.
Een zondag op het eiland van de Grande Jatte, De Bezige Bij, Amsterdam
1965, Scenario.
Koopmans, Jaap - Doodslaan op donderdag, J.M. Meulenhoff, Amsterdam
1962, P.
10 vogels in de lucht, J.M. Meulenhoff, Amsterdam 1963, P.
Blote vingers, J.M. Meulenhoff, Amsterdam 1964, P.
Kooyman, Henk - Dorpsbewoner, De Windroos, Haarlem 1965, G.
Kossmann, Alfred - De misdaad, Querido, Amsterdam 1962, P.
Reislust, Querido, Amsterdam 1963, P.
De smaak van groene kaas, Querido, Amsterdam 1964, P.
Kouwenaar, Gerrit - Zonder namen, Querido, Amsterdam 1962, G.
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Sint Helena komt later (Verzamelbundel), Querido, Amsterdam 1964, G.
autopsie/anoniem, Querido, Amsterdam 1965, G.
Krijgelmans, C.C. - Messiah. Proloog tot de Hunnen, De Bezige Bij, Amsterdam
1962, P.
Krol, Gerrit - De rokken van Joy Scheepmaker, Querido, Amsterdam 1962, P.
Kwartslag, Querido, Amsterdam 1964, N.
Kuiper, prof. dr. W.E.J. - Couperus en de oudheid, Moussault, Amsterdam
1961, E/B.
Kuyten, André - Losse verhalen, Donker, Rotterdam 1962, N.
Een weg naar buiten, Donker, Rotterdam 1964, P.
Lampo, Hubert - Lode Zielens, Manteau, Brussel 1961, E.
Felix Timmermans, Manteau, Brussel 1962, E.
Hermione betrapt, Stols, Den Haag 1962, P.
Dochters van Lemurië, J.M. Meulenhoff, Amsterdam 1964, N.
Last, Jef - Schuim op de kust, J.M. Meulenhoff, Amsterdam 1961, N.
Confucius, Kruseman, Den Haag 1962, Filosofie.
De Spaanse tragedie, Contact, Amsterdam 1962*, H.
Lau-tse en de Tauisten, Kruseman, Den Haag 1962, Filosofie.
Leeuwen, Boeli van - Een vreemdeling op aarde, Van Kampen, Amsterdam
1963, P.
Leeuwen, W.L.M.E. van - Nieuwe romanciers uit Nederland en Vlaanderen,
Den Haan, Zeist 1961, E.
Rondom Forum, J.M. Meulenhoff, Amsterdam 1963, E.
Nederlandse auteurs van vijf generaties, Den Haan, Zeist 1964, E.
Lehmann, L. Th. - Een steen voor Hermes, De Bezige Bij, Amsterdam 1962,
G.
Tussen Medemblik en Hippolytushoef, De Bezige Bij, Amsterdam 1964, P.
Who is who in Whatland, De Bezige Bij, Amsterdam 1964, G.
Lehning, Arthur - De internationale avant-garde tussen de twee wereldoorlogen
(Keuze uit i 10), Bakker/Daamen, Den Haag 1963, E.
Zie ook Marsman, H.
López, Esteban - Tamars maan, De Bezige Bij, Amsterdam 1963, P.
Als broer en zuster, De Bezige Bij, Amsterdam 1965, P.
Lucebert - Dag en nacht, 50 stadfoto's met gedichten van-, De Boer, Hilversum
1961, G.
Gedichten 1948-1963, De Bezige Bij, Amsterdam 1965, G.
Luiting, Ton - Heldere nevel, De Beuk, Amsterdam 1964, G.
Maanen, Willem G. van - De verspeelde munt, Querido, Amsterdam 1964, P.
Marja, A. - Nochtans een christen, Stols, Den Haag 1962, G.
Poëzieproeven, Bakker/Daamen, Den Haag 1963, E.
Van de wieg tot het graf, Polak & Van Gennep, Amsterdam 1963, G.
Marsman, H. - Vijf versies van Vera. Ingeleid door Arthur Lehning en verzorgd
door Daisy Welters, Letterkundig Museum, Den Haag 1962, P/E.
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May, Lizzy Sara - Dansen op het koord en andere verhalen, Bruna, Utrecht
1965, N.
Mechanicus, Philip - In dépôt. Dagboek uit Westerbork, Polak & Van Gennep,
Amsterdam 1964, Dagboek.
Meeuwese, prof. dr. K. - M. Nijhoff en de kerkelijke traditie, Malmberg, Den
Bosch 1962, E.
Membrecht, Steven - Wachten op de zon, Contact, Amsterdam 1961, P.
Het einde komt vanzelf, Contact, Amsterdam 1962, P.
De eerstelingen, Contact, Amsterdam 1963, P.
De ruime gevangenis, Contact, Amsterdam 1964, N.
De sprong in het net, Contact, Amsterdam 1965, P.
Michaelis, Hanny - Tegen de wind in, Van Oorschot, Amsterdam 1962, G.
Michiels, Ivo - Journal brut, De Bezige Bij, Amsterdam 1962, N.
Het boek Alfa, De Bezige Bij, Amsterdam 1963, P.
Minderaa, prof. dr. P. - Opstellen en voordrachten uit mijn hoogleraarstijd,
Tjeenk Willink, Zwolle 1964, E.
Mooy, Martin - Adriaan van der Veen, Desclée De Brouwer, Utrecht 1965, E.
Morriën, Adriaan - Moeders en zonen, De Bezige Bij, Amsterdam 1962, G.
Mens en engel, De Bezige Bij, Amsterdam 1964, N.
Mulisch, Harry - Voer voor psychologen, De Bezige Bij, Amsterdam 1961, N.

Wenken voor de bescherming van uw gezin en uzelf tijdens de jongste dag,
De Bezige Bij, Amsterdam 1961, Persiflage.
De zaak 40/61, De Bezige Bij, Amsterdam 1962, Reportage.
Nescio - Boven het dal en andere verhalen, Van Oorschot, Amsterdam 1961,
N.
De uitvreter etc., Nijgh & Van Ditmar, Den Haag/Rotterdam 1965*, N.
Nieuwenhuys, R. - De dominee en zijn worgengel (Over Haverschmidt), Van
Oorschot, Amsterdam 1964, B.
Zie ook: Tuuk, H. Neubronner van der
Nijhoff, M. - Verzameld werk, 2 (2 delen), Van Oorschot-Bakker/Daamen,
Amsterdam/Den Haag 1961, E.
Nijland-Verwey, Mea - Albert Verwey en Stefan George. De documenten van
hun vriendschap, Polak & Van Gennep, Amsterdam 1965, B.
Noordzij, Nel - De dichter Rilke als mens, Boucher, Den Haag 1961, E.
De schuldvraag, De Bezige Bij, Amsterdam 1961, P.
Leven zonder opperhuid, De Bezige Bij, Amsterdam 1962, G.
Een etmaal leven, De Bezige Bij, Amsterdam 1964, N.
Nooteboom, Cees - De ridder is gestorven, Querido, Amsterdam 1963, P.
Een middag in Bruay, De Bezige Bij, Amsterdam 1963, Reportages.
Gesloten gedichten, De Bezige Bij, Amsterdam 1965, G.
Nord, Max - Luigi Pirandello, De Bezige Bij, Amsterdam 1962, Biografie.
Nuis, A. - Wisselend weer, Van Oorschot, Amsterdam 1963, G.
Propria Cures 1890-1965 (Bloemlezing), De Arbeiderspers, Amster-
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dam 1965, N/E.
Oegema, Th. van der wal - Herman Teirlinck, Manteau, Brussel/Den Haag
1965, Biografie.
Oliveira, H.U. Jessurun d' - Scheppen riep hij gaat van Au, Polak & Van Gennep,
Amsterdam 1965, I.
Ondei, Michèle - Taboe en televisie, Stols, Den Haag 1962, P.
Het grote land, Stols, Den Haag 1963, P.
Oosterhuis, Huub - Uittocht, Holland, Amsterdam 1961, G.
Groningen en andere gedichten, Holland, Amsterdam 1963, G.
Hand op mijn hoofd, De Fontein, Utrecht 1965, G.
Ostaijen, Paul van - Music Hall (Samengesteld door Gerrit Borgers),
Bakker/Daamen, Den Haag 1964, G/N.
Verzameld werk. Poëzie, 2 delen, Bakker/Daamen, Den Haag 1965*, G.
Oudshoorn, J. van - Willem Mertens' levensspiegel, Van Oorschot, Amsterdam
1964*, P.
Tobias en de dood, Van Oorschot, Amsterdam 1965*, P.
Bezwaarlijk verblijf (Uitgegeven door W.A.M. de Moor), Polak & Van Gennep,
Amsterdam 1965, N/B.
Oversteegen, J.J. - Kort geding (Bloemlezing van moderne verhalen, verzorgd
door-), Polak & Van Gennep, Amsterdam 1963, N.
Panhuysen, Jos - De pornograaf, Stols, Den Haag 1961, P.
Pelzer, L.H. - Leo Vroman, Desclée De Brouwer, Utrecht 1965, Biografie/E.
Pendèl, Gerdy - Zonder vleugels en andere verhalen, De Bezige Bij, Amsterdam
1961, N.
Perron, E. du - Schandaal in Holland, Van Oorschot, Amsterdam 1963*, P.
Zie ook: Braak, Menno ter
Peskens, R.J. - Uitgestelde vragen en andere verhalen, Van Oorschot,
Amsterdam 1964, N.
Plas, Michel van der - De regenboog, Elsevier, Amsterdam 1962, G.
Nergenshuizen, Elsevier, Amsterdam 1962, N, Reportages.
Uit het rijke Roomsche leven, Ambro, Utrecht 1963, H.
Langzaam vertrekken, De Fontein, Utrecht 1965, G.
Polet, Sybren - Breekwater, De Bezige Bij, Amsterdam 1961, P.
Konkrete poëzie, De Bezige Bij, Amsterdam 1962, G.
Verboden tijd, De Bezige Bij, Amsterdam 1964, P.
De koning komt voorbij, De Bezige Bij, Amsterdam 1965, D.
Poll, K.L. - In huis, De Bezige Bij, Amsterdam 1965, G.
Zonder mirakels, J.M. Meulenhoff, Amsterdam 1965, E.
Pos, Sonja - Het efficiënte vergeten, De Arbeiderspers, Amsterdam 1963, G.
Presser, J. - Schrijfsels en schrifturen, Polak & Van Gennep, Amsterdam 1962,
H.
Prick, Harry G.M. - Lodewijk van Deyssel. Dertien close-ups, Polak & Van
Gennep, Amsterdam 1964, E.
Raes, Hugo - De vadsige koningen, De Bezige Bij, Amsterdam 1961, P.
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Hemel en dier, De Bezige Bij, Amsterdam 1964, P.
Een tijdelijk monument/Links van de helikopterlijn, De Bezige Bij, Amsterdam
1965*, N.
Reeser, H. - De jeugdjaren van Anna Louisa Geertruida Toussaint. 1821-1851,
Tjeenk Willink, Haarlem 1962, Biografie.
Resink, G.J. - Kreeft en steenbok, Van Oorschot, Amsterdam 1963, G.
Reve, Gerard K. van het - Tien vrolijke verhalen, Van Oorschot, Amsterdam
1961, N.
Commissaris Fennedy, De Bezige Bij, Amsterdam 1962, D.
Op weg naar het einde, Van Oorschot, Amsterdam 1963, P.
Vier wintervertellingen (Oorspronkelijk Engels, vertaling Hanny Michaelis), Van
Oorschot, Amsterdam 1963, N.
Reve, K. van het - Rusland voor beginners, Van Oorschot, Amsterdam 1962,
E.
Rodenko, Paul - Harten twee, harten drie. Een toneelspel, gevolgd door Jack
in Levenland, een poppenspel, Bakker/Daamen, Den Haag 1963, D.
Roelants, Maurice - Roman van het tijdschrift Forum of Les Liaisons
dangereuses, Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam/Den Haag 1965, Documentatie,
B/E.
Vuur en dauw, Desclée de Brouwer, Utrecht 1965, G.
Roest Crollius, B. - Bezwarend getuigenis, Querido, Amsterdam 1963, P.
De tomatenplukster, De Arbeiderspers, Amsterdam 1964, P.
Roggeman, Willy - Het goudvisje, Manteau, Brussel 1963, P.
Blues voor glazen blazers, Nijgh & Van Ditmar, Den Haag/Rotterdam 1964, P.
Ying-Yang, Nijgh & Van Ditmar, Den Haag/Rotterdam 1964, G.
Roland Holst, A. - Onder koude wolken, Bakker/Daamen, Den Haag 1962, G.
Onderhuids, Bakker/Daamen, Den Haag 1963, G.
Romijn Meijer, Henk - Onder schoolkinderen en andere verhalen, De
Arbeiderspers, Amsterdam 1963, N.
Duivels oorkussen, De Arbeiderspers, Amsterdam 1965, N.
Rubinstein, Renate - Namens Tamar, Querido, Amsterdam 1964, N/E
Ruebsamen, Helga - De kameleon en andere verhalen, Querido, Amsterdam
1964, N.
Rümke, H.C. - Over Frederik van Eeden's Van de koele meren des doods,
Scheltema en Holkema, Amsterdam 1964, E.
Ruting, Jos - Lydia en de zwaan, J.M. Meulenhoff, Amsterdam 1963, P.
Het wondere water, J.M. Meulenhoff, Amsterdam 1964, N.
Ruyslinck, Ward - Het dal van Hinnom, Manteau, Brussel 1961, P.
De stille zomer, Manteau, Brussel 1962, N.
Het reservaat, Manteau, Den Haag 1964, P.
De paardevleeseters, Manteau, Den Haag 1965, N.
Schagen, J.C. van - Narrenwijsheid en ander onkruid, J.M. Meulenhoff,
Amsterdam 1961, G/N.
Schierbeek, Bert - Een groot dood dier, De Bezige Bij, Amsterdam 1963, D.
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Ezel mijn bewoner, De Bezige Bij, Amsterdam 1963, G/P.
Een broek voor een oktopus, De Bezige Bij, Amsterdam 1965, E.
Tellem. Verkenning van een oude Afrikaanse cultuur, De Haan, Zeist 1965,
Geografie.
Schippers, K. - De waarheid als de koe, Querido, Amsterdam 1963, G.
Een klok en profil, Querido, Amsterdam 1965, G.
Zie ook: Bernlef, J.
Schneiders, A.L. - Langs het schrikdraad, Querido, Amsterdam 1961, N.
Een kater in blik, Querido, Amsterdam 1963, P.
De trek van de struisvogel, Querido, Amsterdam 1965, N.
Scholten, Harry - Water in zicht, Stols, Den Haag 1962, G.
Schulte Nordholt, J.M. - Het weefsel Gods, Bakker/Daamen, Den Haag 1965,
G.
Schouwenaars, Clem - Dokter Simon Falbeck, Manteau, Brussel 1963, P.
De zeven nachten, Manteau, Den Haag 1964, P.
Etudes voor de rechterhand, Manteau, Den Haag 1964, G.
Schuur, Koos - Gedichten 1940-1960, De Bezige Bij, Amsterdam 1964, G.
Simons, Ida - Als water in de woestijn, Stols, Den Haag 1961, P.
Smit, Gabriël - Dichterbij, Het Spectrum, Utrecht 1964, G.
Smit, Wilfred - Franje, Polak & Van Gennep, Amsterdam 1963, G.
Snoek, Paul - Richelieu, Manteau, Den Haag 1961, G.
Renaissance, Manteau, Den Haag 1963, G.
Nostradamus, Manteau, Den Haag 1964, G.
Sontrop, Th. - Langzaam kromgroeien, Van Oorschot, Amsterdam 1962, G.
Stroman, B. - De gevloekte verlosser, Moussault, Amsterdam 1961, P.
Stuiveling, Garmt - Uren zuid. Drie dozijn ontmoetingen over de grens,
Heideland, Hasselt 1961, E.
Willem Elsschot, Manteau, Brussel 1961, E.
De wording van Perks Iris, Tjeenk Willink, Zwolle 1963, E.
Eeuwig gaat voor ogenblik, J.M. Meulenhoff, Amsterdam 1965, G.
(en anderen) - De boekenboom, De Arbeiderspers en 39 andere uitgevers,
Amsterdam 1965, E.
Teirlinck, Herman - Versmoorde goden. Jokaste tegen God. Taco. De fluitketel,
Manteau, Brussel 1961, D.
Karel van de Woestijne, Manteau, Brussel 1962, E.
Ode aan mijn hand, Manteau, Brussel 1963, E.
Teister, Alain - De huisgod spreekt, Querido, Amsterdam 1964, G.
Terborgh, F.C. - Sierra Solana, Heijnis, Amsterdam 1962, N.
De turkenoorlog, Boucher, Den Haag 1964, P.
Timmers, Oscar - Stier voor piranha's, De Bezige Bij, Amsterdam 1961, P.
Enkele reis retour, De Bezige Bij, Amsterdam 1963, P.
Toorn, Willem van - Kijkdoos, Querido, Amsterdam 1962, G.
De toeschouwers, Querido, Amsterdam 1963, P.
Tophoff, Michael - De falende stad, J.M. Meulenhoff, Amsterdam 1965, P.
Tournier, Luc - Kunst en vliegwerk, Heijnis, Amsterdam 1965, G.
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Tuuk, Herman Neubronner van der - De pen in gal gedoopt. Brieven en
documenten, toegelicht door R. Nieuwenhuys, Van Oorschot, Amsterdam 1962,
B.
Uyl, Bob den - Vogels kijken, Nijgh & Van Ditmar, Den Haag/Rotterdam 1963,
N.
Vaandrager, C.B. - Met andere ogen, Heijnis, Amsterdam 1961, G.
De avonturen van Cornelis Bastiaan Vaandrager, Nijgh & Van Ditmar, Den
Haag/Rotterdam (1963), N.
Vandeloo, Jos - De vijand, Manteau, Brussel 1962, N.
Zeng, Manteau, Brussel 1962, N.
Het huis der onbekenden, Manteau, Den Haag 1963, P.
Dadels voor een vizier, Manteau, Den Haag 1965, G.
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