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Bij wijze van inleiding
Het is niet mijn bedoeling de principes, de smaken, de idiosyncrasieën, die al dan
niet stereotiep, al dan niet evoluerend, al dan niet grillig, uit de hier bijeengebrachte
beschouwingen en kritieken kunnen worden afgeleid, in deze etalage te leggen. Voor
zover ze voor zichzelf spreken, wilde ik ze dat juist laten doen. Voor een paar
grondstellingen, geloofsartikelen als men wil, maak ik een uitzondering, omdat ik
vind dat ze niet vaak genoeg omschreven en verdedigd kunnen worden.
Mijn eerste stelling is: literatuur kan alleen begrijpelijk worden gemaakt in de
samenhang van schrijver, maatschappij en lezers. De apartheid van de literatuur, wat
wel haar 'autonomie' wordt genoemd - sommige literatuurbeschouwers zeggen een
gematigd autonomistisch standpunt in te nemen: iets heel bizars - is voor mij even
verwerpelijk als het politiek-racistische begrip 'apartheid'. Men stelt een menselijk
maaksel terzijde van de andere menselijke dingen als iets van hogere rang dat door
het andere niet besmet mag worden. Zoals men mensen isoleert van mensen. Het is
een vergelijkbare hoogmoed.
Tweede stelling. Literaire teksten zijn geen toverspreuken, die met een onbegrensd
aantal betekenissen geladen zijn en ook geen voltooide, afgeronde, volmaakte creaties.
Het zijn intenties. Zoals bij ieder taalgebruik is er een communicatieve situatie,
waarin de lezer niet iedere betekenis aan de tekst mag toeschrijven die hij aan zijn
persoonlijke preoccupaties en associaties ontleent. Hij moet de bedoeling van de
schrijver proberen te vinden, die in de tekst is uitgedrukt.
Men denkt bij het woord bedoeling vaak aan iets dat staat tegenover het
gerealiseerde. Hij bedoelde het ene, maar schreef het andere. Hij deed iets lelijks,
maar bedoelde het mooi. Nee, de bedoeling die ik bedoel, is precies wat er in de tekst
gerealiseerd is. Niet wat vooraf of achteraf of ergens anders dan in het werk door de
auteur wordt meegedeeld. 'Eigenlijk gaat dat boek',
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leest men soms, 'over de eenzaamheid of over het identiteitsverlies of over de
slechtheid van de bourgeoisie. Dát heb ik ermee bedoeld.' Zoiets kan een heel
interessante mededeling zijn, maar m.i. heeft de lezer - en dus ook de criticus - alleen
te maken met die bedoeling die naar zijn mening in de literaire tekst is neergelegd.
'Intentie', zoals hier bedoeld, staat niet tegenover 'bereiktheid', maar geeft het karakter
aan van de bereiktheid. Het is wat in taal bereikt kan worden. Een literair werk is
geen aparte werkelijkheid, geen wereld in woorden, geen creatie, geen autonoom
organisme; het is, zoals alle andere teksten, een uitgedrukte bedoeling.
Het kan zijn dat de bedoeling die een schrijver zegt gehad te hebben, in de tekst
niet is terug te vinden, maar het is ook mogelijk dat wat daarin wel kan worden
gevonden, door de schrijver niet als zijn bedoeling herkend wordt. Literaire teksten
verschillen immers van andere teksten juist doordat daarin iets anders dan het bedoelde
of iets meer dan het bedoelde kan zijn uitgedrukt.
Wat de schrijver wel weet geschreven te hebben, maar niet bedoeld, wat hem
toeschijnt van buiten te zijn gekomen, 'la part de Dieu', dat is ook het element dat de
lezer bij voorkeur geneigd is zich toe te eigenen, d.w.z. met zijn persoonlijke inbreng
te interpreteren. Hier vooral worden lezersrechten geclaimd die passen in het
emancipatie-streven van onze tijd. Eén stap verder dan het programpunt 'autonomie
van het kunstwerk' en men is bezig te strijden voor de onderdrukte lezer. Waren tot
voor kort lezers mensen die de schrijvers - al dan niet met een slecht geweten - hun
eigen bedoelingen in de schoenen schoven, tegenwoordig komen zij op voor hun
rechten. Zij willen niet alleen gelijke rechten met andere lezers - alle interpretaties,
vinden zij, zijn evenveel waard - maar ook eisen zij democratische gelijkheid met
de schrijvers. Het kunstwerk wordt volgens een veel verbreide opvatting door de
'creatieve lezer' voltooid. De op zijn tafel gewaaide tekst is op zijn best een
gelijkwaardige aanleiding.
Ik zie het anders. Precies zo als taaluitingen in de omgang moet men literaire
teksten interpreteren volgens veronderstelde bedoelingen. Het lezen van literatuur
verschilt alleen in dit opzicht
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van b.v. het lezen van brieven, dat we de schrijver niet kunnen of niet willen vragen
wat hij met het geheel of met een bepaalde passage bedoelt. Niet kunnen: we weten
dat hij niet antwoordt, hij is misschien dood. Niet willen: de literaire conventie houdt
nu eenmaal in dat bedoelingen alleen gelden als ze zijn uitgedrukt; en juist de schrijver
kan moeilijk onderscheiden tussen wat hij meende te bedoelen en wat er 'staat'.
Het is niet verkeerd om 'bedoelingen' bij het lezen te betrekken, zoals zo vaak
gezegd wordt. Het is wel verkeerd om zich met onuitgedrukte bedoelingen te gaan
bezighouden of om onbewuste bedoelingen - een moeilijk, maar onvermijdelijk
begrip - over het hoofd te zien.
Eeuwenlang theologisch en juridisch gegoochel met interpretaties heeft het
eenvoudige verstaan van bedoelingen, dat de lezerstaak is, verduisterd. Misschien
moet men enig besef hebben van de grenzenloosheid van het geknoei met teksten,
die de zin moeten doen van de uitleggers, de schriftgeleerden, de talmoedisten, de
scholastici, de jurisprudentie-bakkers, voordat men kan weten hoe het niet moet, als
men met literatuur te maken heeft.
Wie een wat duistere mededeling voor ogen krijgt, moet zich niet afvragen: 'wat
kan ik dat laten betekenen?', maar: 'wat bedoelt de schrijver daarmee?' Duurt de
duisternis voort, dan moet dat of aan de lezer liggen die het vermogen mist om
bedoelingen te begrijpen of aan de schrijver die zich niet helder kan (of wil)
uitdrukken. Het is waar dat de literaire uitdrukkingswijze vaak minder eenvoudig is
dan de zakelijke mededeling, maar dat komt niet doordat bedoelingen
'polyinterpretabel' zijn (dan zijn het geen bedoelingen meer), maar doordat de
verstrekte informatie nu eenmaal subtieler, genuanceerder is dan de ingewikkeldste
verzekeringspolis.
Heel wat beoefenaars van de literatuurwetenschap menen dat zij hun wetenschap
het beste dienen als zij het onhandelbare object ervan vervangen door iets anders:
door een literaire grammatica bijvoorbeeld of, wat meer mogelijkheden biedt, door
een sociaal-historisch, politiek-economisch schema. Dat de literatuur een
maatschappelijk verschijnsel is, wat ik beaam, wordt door sommige onderzoekers
opgevat als een uitnodiging om literaire
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teksten te reduceren tot illustraties van hun sociaal-politieke inzichten. Roekeloos
gedrag!
Ik neem als voorbeeld de manier waarop Ian Watt in The rise of the novel Defoe's
Robinson Crusoe te pas brengt. Zijn stelling is dat de opkomst van de roman in het
18de-eeuwse Engeland te maken heeft gehad met veranderingen in de maatschappij
onder invloed van het groeiende industriële kapitalisme en de verspreiding van het
protestantisme in zijn puriteinse vorm. Een goed geargumenteerde stelling. Maar
Watt gaat verder. De kapitalistische maatschappij verhief het economische motief
boven andere manieren van denken en voelen. Deze herwaardering van normen ziet
men ook, zegt hij, bij de meeste helden van Defoe. Robinson Crusoe bijvoorbeeld
verlaat het ouderlijk huis met het klassieke motief van de homo economicus, n.l. dat
het nodig is om zijn economische situatie te verbeteren. Volgens Watt betreft het
meningsverschil tussen vader en zoon Crusoe - Robinson wil naar zee, wat zijn vader
verkeerd vindt - alleen de vraag welke van deze twee mogelijkheden de meeste
voordelen belooft. Beiden, zegt hij, aanvaarden het economische argument als primair.
En daarom is Robinson, die inderdaad tenslotte rijker wordt dan zijn vader was, een
symbool voor het ontluikende kapitalisme en het zegevierende economische
individualisme.
Dit is een volkomen onjuiste voorstelling van zaken. Robinson gaat niet naar zee
om rijkdommen te vergaren. Zijn gedrag kan niet worden verklaard met 'de
dynamische tendens van het kapitalisme', zoals Watt beweert, maar, juist integendeel,
als rebellie tegen het voordeel-zoeken, rebellie tegen de veilige manier van in welstand
leven die zijn vader bepleit. Zelf noemt hij zijn gedrag zijn koppig vasthouden aan
zijn dwaze neiging om over de wereld te zwerven en die neiging te volgen in strijd
met 'the clearest view of doing myself good'. Robinson is een avonturier met dezelfde
mentaliteit als al die jeugdige personen uit vele tijden en stelsels die 'vader, moeder,
wereld, knekelhuis' aan hun laars lappen en erop uittrekken.
Zijn 28-jarig verblijf op een onbewoond eiland beschouwt hij zelf als een grote
ellende, een straf van God voor zijn zondige dwaasheid. Natuurlijk moet Robinson
zich op zijn eiland economisch gedragen om in leven te blijven, natuurlijk heeft hij
in
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zijn religieuze buien puriteinse gedachten, maar het industrieel kapitalisme is in geen
velden of wegen te bekennen en zijn noodgedwongen individualisme is het tegendeel
van een ideaal.
Men kan alleen tot zulke misvattingen komen als men een bepaald soort historische
schema's ter verklaring van literatuur belangrijker is gaan vinden dan de boeken zelf.
Vandaar mijn derde stelling: wie een boek leest zonder dat boek erbij te hebben,
ontwerpt een fantasie-literatuur, waarin Robinson Crusoe geschreven is door Max
Weber, Max Havelaar door Karl Marx en Hamlet door Ernest Jones.
Blijkt nu dat deze stellingen, samen met de andere principes die ik hier niet noem,
door mij in acht zijn genomen in alles wat volgt? Ik weet het niet, maar ik denk het
wel. Critici hebben hun poetica's, zoals schrijvers van poëzie en verhalend proza,
ook als ze, wat gewoonlijk het geval is, theoretisch niet zwaar zijn toegerust. De
regels die die poetica's vormen, zijn alleen achteraf als regels te construeren. Terwijl
zij toegepast worden, bevinden zij zich nog in het larvenstadium of in dat nog
vroegere, dat van de driften, de nog niet gerealiseerde intenties. Het zijn onbewuste
smaakdeeltjes, projecties van karakters, toebehorende aan mensen die wel eens iets
gelezen hebben en niet konden nalaten daar iets van te vinden. Natuurlijk zijn die
mensen door plaats en tijd gedetermineerde wezens, gehoorzaam aan het gangbare,
maar soms ook individuen die uit dat gangbare selecteren en zelf iets toevoegen. Zij
volgen de regels van hun poetica's, niet omdat zij een gewetensvolle consequentheid
aan de dag leggen, maar omdat zij fantasieloos genoeg zijn om telkens weer 'net zo'
te doen.
Al die structuren die tegenwoordig zo ijverig worden blootgelegd in talen,
literaturen, rituelen en omgangsvormen, hebben de logica van de honingraat. Iedere
cel is zeshoekig doordat dezelfde, overigens zeer goede redenen om hem niet vijfof zevenhoekig te maken telkens weer gelden. De bijen hoeven daarvoor geen
biologische handboeken te raadplegen. Alles wat leeft en oplossingen gevonden heeft
voor zijn problemen, handhaaft die oplossingen tot de dood erop volgt. Geen moeite
is het levende wezen te groot om die gemakzuchtige weg te bewandelen waarvan
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de buitenstaander de indruk heeft dat de regel hem voorschrijft.
Behalve gemakzucht en gebrek aan fantasie zijn er natuurlijk ook andere voordelen
verbonden aan dit stereotiepe gedrag, die het begrijpelijk maken dat het is ingevoerd
en gehandhaafd. Ik doel niet alleen op de onweerstaanbare druk van de gemeenschap:
doe vooral gewoon, d.w.z. volg bestaande patronen, anders weten we niet waar we
aan toe zijn; maar ook op het karakter van de taal, die moet voldoen aan criteria van
verstaanbaarheid en op dat van machtsstelsels die de rechtszekerheid en de veiligheid
moeten dienen. De gemeenschap, niet het individu, stelt de eisen waaraan het systeem
moet beantwoorden. Er zit heel wat aan vast, ik stip het maar even aan.
Het gaat mij erom dat ook de literaire criticus zó te werk gaat en dat zijn intenties
misschien maar weinig afwijken van wat de tijd voorschrijft en voor zover zij
afwijken, toch maar weinig veranderen in de loop der jaren. Telkens weer interesseren
hem dezelfde dingen. Telkens weer wordt hij warm en koud en lauw bij
overeenkomstige aanleidingen. Hij lijkt dus nogal op de bijen en weet ook vaak niet
wat hij doet, maar hij gedraagt zich toch in zoverre anders, dat hij soms, maar dan
ook hardnekkig, naar het waarom vraagt van zijn zeshoekig gedrag. En dan in zichzelf
het stelsel probeert te vinden waarin zijn afwijkingen passen en zijn conformiteit.
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Beschouwingen
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Tebaldeo's antwoord
1
De kunst is maar een povere nabootsing van het leven. Een surrogaat waarmee we
het moeten doen in de crisistijd waarin we sinds de zondeval verkeren. Een droom,
een roes, een ontvluchting aan de druk en benauwenis, die ons deel zijn op aarde.
Een list om ons te verschaffen wat de omstandigheden ons onthouden. Maar er komt
een ogenblik dat deze kunstgreep niet meer nodig is. Als de mensheid zich uit haar
kluisters verlost heeft, als het Geluk en de Vrijheid voor allen werkelijkheid geworden
zijn, dan trappen wij dat schunnige scharminkel de wereld uit! Wie zou de kunst niet
verachten, die de absolute zaligheid in de werkelijkheid nastreeft? Geen echte
vroomheid, geen werkelijke revolutionaire gezindheid kan in de kunst iets anders
zien dan een gevaarlijke en verwerpelijke afleidingsmanoeuvre.
Sommige derde-wereld-nationalisten kunnen niet begrijpen, vernam ik onlangs,
waarvoor romans eigenlijk dienen. Zij willen ze niet lezen, die bedenkseltjes. Zij
hebben hun handen vol met de opbouw van hun jonge staat. Men stuurde ze daarom
een boekje waarin de betekenis van de romankunst wordt uitgelegd. Maar zij zullen
zich niet laten overtuigen, als het hun ernst is met een taak die al hun energie en
fantasie opeist. Waarom zouden zij over het leven van anderen lezen, als zij hun
eigen leven te maken hebben?
De kunst is aanvaardbaar in tijden van slavernij. Zij kan op haar best de revolutie
bevorderen, op de utopie vooruitlopen, het klaroengeschal van de opstand aanheffen.
Maar als de dag daar is waarop de ontrechten uit de sloppen te voorschijn komen,
dan nemen de Daad en het Leven de plaats in waar de schijn en de namaak gewoekerd
hebben, en mét de machten van het oude wordt al die tingeltangel op de mesthoop
gegooid.
Ik weet niet wie hier aan het woord is - een duiveltje ongetwijfeld, een nogal
retorisch duiveltje - maar er zit iets waars in wat het zegt. Voor religieuze en
revolutionaire lieden heeft de

H.A. Gomperts, Intenties I, Kritieken en over kritiek

16
kunst nooit anders dan als concessie bestaan, maar de menselijke bestemming - dat
is een communis opinio - is een toestand waarin de kunst overbodig is. Zowel
gelovigen als de mensen van de Franse revolutie en de socialisten hebben altijd op
slechte voet gestaan met de kunst. Indien zij toevallig met een greintje kunstzinnigheid
behept waren, dan maakte hen dat verdacht in de ogen van de ware broeders.
Bescherming van kunsten is een reactionair strijdmiddel, omdat de kleingelovige
massa verstrooiing nodig heeft, wil men haar aan het werk en in toom houden. Maar
als de elite zich met de schoonheid afgeeft, dan ontbreekt er iets, dan ontbreekt er
alles aan haar religieuze of revolutionaire oprechtheid.
Maar, antwoordt een ander duiveltje - een veel dommer duiveltje, naar mijn idee,
en daarom misschien beter aangeduid als engeltje - maar, zegt het engeltje, de kunst
is toch geen nabootsing van het leven; dat is min of meer de mening van Aristoteles,
goed, maar dat is nu toch al lang een overwonnen standpunt. De kunst is niet een
áfbeelding van het leven, maar een vérbeelding ervan, een zelfstandige creatie, voor
gelovigen ad maiorem Dei gloriam en voor ons - het is een humanistisch-socialistisch
engeltje dat hier aan het woord is - is de kunst 'engagé': zij neemt een standpunt in,
een moreel standpunt, zij staat aan de kant van de vooruitgang, van de vrijheid, van
hogere lonen en ouderdomspensioen. Ook Drees was tenslotte aanwezig bij de
herdenking van Gorter. De kunst nabootsing? U doet mij lachen. Zij creëert en
bezweert. Zij bevrijdt en maakt het de mensen mogelijk zich boven hun dagelijks
bestaan te verheffen. Zij voldoet aan het verlangen naar waarheid en waardigheid
dat in het menselijk hart leeft.
Inderdaad, beste engeltje, straks mag je verdergaan in de meer concrete gedaante
van dr. Ph. J. Idenburg, theoreticus op dit gebied van de Partij van de Arbeid. Eerst
moet ik je in de rede vallen om je gelijk te geven. De kunst is creërend, bezwerend,
bevrijdend, verheffend en bevredigend voor de beste verlangens, maar zij is dit alles
als nabootsing, als simulatie van het leven; dat zag Aristoteles toch wel goed.
Natuurlijk komt er een element van ordening en vormgeving bij die de kunst
hanteerbaar moet maken en overzichtelijk voor menselijk gebruik. Het ongeordende
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leven valt buiten onze proporties. Maar het wezenlijke van de kunst is niet de vorm
die een beperking is, maar de afbeelding van het leven. Hoe groter en
indrukwekkender een kunstwerk is, des te meer leven en des te minder vorm men
erin vindt. De verhalen uit de bijbel en andere legenden hebben verdoezelde contouren,
de romancomplexen van Balzac, Dostojewski, Tolstoi, Proust en Joyce hebben dat
vormloos gigantische dat men soms als een zwakke compositie wel excuseren wil,
zonder toe te geven dat het chaotische er een wezenlijk element van is. Zij ontlenen
hun werking aan hun weerspiegeling van het leven, aan de waarheid en de
gevormdheid van hun details en aan de chaotische structuur van hun gehelen.
Is nu deze nabootsing surrogaat zoals het filmjournaal voor de bioscoopbezoeker
die 'er' niet bij heeft kunnen zijn? Ongetwijfeld. Maar zij is ook verdubbeling van
zijn eigen leven. Wat de kunst de beschouwer (of toehoorder) biedt is alleen
begrijpelijk en herkenbaar als variant van zijn eigen bestaan. Er zijn dan ook
verbijzonderingen die zó individueel en abstracties die zó algemeen zijn, dat zij als
kunst niet meer werken. Als de nabootsing gelijk wordt aan het origineel, wordt zij
even onbruikbaar als wanneer zij er te ver van afwijkt.
De mensheid leeft onder afscheiding van vereenvoudigde spiegelbeelden die
fixaties en samenvattingen zijn van haar situatie. De kunst is het familie-fotoalbum
van de menselijke soort. De kunstwerken zijn de illustraties in haar geschiedenisboek
dat haar bewustzijn is, de diploma's en getuigschriften waarmee zij verder door het
leven moet.
De kunst is niet bevrijdend, maar vasthechtend. Zij maakt de muren van de cel
eerst zichtbaar. Zij weerspiegelt en definieert. Zij beschrijft de mensen in hun
beperkingen. Door alle mogelijkheden te beproeven komt zij aan alle eindpunten.
La chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres. Dat de vrijheid een hersenschim is
en dat de mensen zich het gemakkelijkst associëren in machtsverhoudingen, is een
gezichtspunt, typisch voor de kunstenaar, die in het leven een beperkt object ziet dat
kan worden vastgelegd.
Ook in zijn persoonlijk leven is de kunstenaar een conservatief wiens werkzaamheid
een innige verbondenheid met de traditie
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en met het statische van gedefinieerde machtsverhoudingen noodzakelijk maakt. Hij
begeert rust, vrede, gelegenheid om te werken, sociale zekerheid. Zijn relatie tot de
vrijheid is gewoonlijk niet meer dan de soort koketterie, zoals die door allerlei
omstandigheden in de negentiende eeuw aan de orde kwam. Ook in de bohémien,
ook in de opstandige, in de criticus van het menselijk bestel, vindt men het heimwee
terug naar een vaste plaats in de maatschappij waarin het hem mogelijk is werk van
langere adem te ondernemen en tegelijkertijd zijn vrouw en kinderen te voeden. De
kunstenaar wil dat zijn taak, de weerspiegeling des levens, een erkende tak van
bedrijvigheid is, beschermd en gerespecteerd. Hij is daartegenover bereid de gestelde
overheden te eerbiedigen, de officiële godsdienst te omhelzen, de machthebbers te
verheerlijken, hun smaak te dienen, de bestaande orde met al zijn vermogens te
schragen. Hij is fundamenteel anders dan de vrijheidsheld, zoals Lorenzaccio, die
dan ook op zijn vraag aan de schilder Tebaldeo 'Es-tu républicain? Aimes-tu les
princes?' ten antwoord krijgt: 'Je suis artiste; j'aime ma mère et ma maîtresse.' De
kunstenaar, die gefascineerd is door het verleden en het bestaande, ziet in de toekomst
altijd ontluistering, vervlakking en ondergang. Door zijn aard en door zijn functie is
hij een collaborateur, een man die zich de luxe permitteert om er geen overtuiging
op na te houden dan die van zijn patroon. Hij kon variëren van een strijder voor zo
groot mogelijke vrijheid binnen aanvaarde grenzen tot een lakei die niets anders
ambieert te zijn dan zijns meesters stem.
Zolang hij de grenzen respecteert, kan hij hopen met rust te worden gelaten. Hoe
meer hij dient en verheerlijkt, des te meer kans heeft hij op actieve steun. In elk geval
blijft hij onder deze omstandigheden buiten de gevangenis en buiten de strafkampen,
buiten de boeien. Van de vrijheidsstrijders, die opgesloten en gemarteld worden,
hoeft hij zich niets aan te trekken. Men kan altijd de mond geopend houden als men
maar bereid is de ogen te sluiten. Naderhand, als het niet meer gevaarlijk is, als de
strijd verleden is geworden, kan hij de slachtoffers en de verdrukten, die in het
historisch proces onder de voet zijn geraakt, altijd nog afbeelden, pardon, vérbeelden.
Er is een kleine categorie voor wie dit niet geldt: de vernieu-
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wers, de mensen met de denkbeelden, de anti-artistieke 'philosophes', in de zin van
Diderot, die hun bestaansrecht ontlenen aan de geest van oppositie en kritiek; de
opruimers van dode stukken moraal, de vaders van nieuwe deugden. Een handjevol.
Belang bij de vrijheid heeft slechts dit handjevol. De grote meerderheid der
kunstenaars heeft haar ziel en bezigheden elders.

2
Laat de gemeenschap weinig na om de vrijheid voor het individu onmogelijk te
maken, ook voor de enkele mens, zonder de beperkingen om hem heen, lijkt zij een
hopeloze zaak. Vrij of gedwongen, men heeft toch maar één weg om te gaan. Natuur
en omstandigheden leggen meer dwang op dan de ergst denkbare tirannie. Het is de
meeste mensen nu eenmaal niet gegeven zich accoord te verklaren met hun
beperkingen, desiring this man's gift and that man's scope... Alleen schapen schijnen
de verscheurdheid door wensen niet te kennen, alleen schapen, hoe onvrij en ongelovig
ook, hebben het recht zich vrij te voelen. Buiten de kudde, buiten het totalitaire,
buiten het geïntegreerd organische, is vrijheid een hersenschim.
Nu zijn er vele filosofische wegen waarop men de vrijheid ontmoeten kan. De
'intelligibele' vrijheid, de vrijheid als Wille zur Macht, de vrijheid om zich te kiezen.
Wat men uit deze ontmoetingen allicht overhoudt, is de mening dat vrijheid een
illusie is die op een hardnekkig gezichtsbedrog berust, een onbruikbaar begrip. Wat
ik in deze notities met vrijheid bedoel, is dan ook niet dat begrip maar het bij die
illusie behorend sentiment. Vrijheid is daar waar men buiten de boekhouding van
schuld en gebondenheid treedt, waar het 'verantwoordelijkheidsgevoel' verwaait. Dat
daden of nalatigheden die door het vrijheidsbesef beheerst werden toch hun schaduwen
in die boekhouding werpen, doet niet ter zake. Vrij of gebonden, men is, achteraf,
verantwoordelijk: daar zorgt het leven wel voor. Maar men is vrij, waar alle banden
vervangen zijn door het sentiment van het geopende raam, van binnenstromende
zuurstof, van de beginnende dag. Een ontspanning en een ontplooiing, een herinnering
aan de ge-
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boorte, niet als trauma maar als geluk, en een verwijzing naar een evolutie die niet
het individu maar de soort beschoren is. De werkelijkheid van de vrijheid is daarom
niet meer dan een roes, bij voorkeur geen grote, nevelachtige, waarin luidruchtige
instinctdaden worden begaan, maar een kleine, heldere, waarin men een beetje vliegen
kan. Er is veel landschap in 'vrijheid', uitzicht over dalen die aan de andere kant
liggen; de koele schaduw van een boom die nog geplant moet worden.
Deze vrijheid komt een hoge rang toe in de hiërarchie der sentimenten. Zij
veronderstelt een basis van politieke en economische vrijheid (met deze laatste bedoel
ik natuurlijk niet de ondernemersvrijheid, maar het verlost zijn van armoede en
loonslavernij), waarmee zij door middel van de gedachtenvrijheid verbonden is.
Het is waar dat er vaak uitstekend gedacht is in omstandigheden waarin de materiële
vrijheid ontbrak. Maar het is gewoonlijk een hortende, kortademige manier van
denken die dan wordt beoefend, waardoor ook kortademige, kleine waarheden aan
het licht komen. De denker in een dwangstaat is voortdurend op zoek naar een alibi;
hij springt (denken is springen) met de ogen dicht of met de handen boven het hoofd
om de slagen op te vangen. Hij presenteert zijn gedachten met een mengsel van
bravoure en mimicry. Zijn ogen zeggen: Kijk mij 's! Maar zijn mond: Wie? Ik? Maar
ik heb toch niets gezegd! De vrijheid om te denken krijgt eerst ruimere kansen, als
zij berust op een materiële basis van vrijheid. Dan worden de denkbeelden mogelijk
die tevoren nog onverdraaglijk waren; de waarheden die, als het vrijheidssentiment
onbereikbaar is, niet te torsen zijn.
De vrijheid is angstaanjagend omdat zij de mensen losslaat van de geborgenheid
en omdat zij met het slaken van de banden ook het verlies van de liefde vrezen.
Liefhebben in ketenen mag een onbeholpen manier van liefhebben zijn, het is de
enige die zij grondig beheersen. Wie kan de officier in de dood sturen, zo niet 'zijn'
manschappen? De Franse soldaat antwoordt nog steeds zo aandoenlijk: oui, mon
capitaine, al schijnt juist hij minder dan de anderen bereid om zich waarheen dan
ook te laten sturen. Als er geen machtsverhoudingen meer zijn, lopen wij het gevaar
helemaal geen verhoudingen meer te hebben. Niets lijkt zo gruwelijk
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als deze gedachte aan het losse verband, het naast elkaar bestaan zonder
machtshiërarchie of gezamenlijke onderwerping. Ook de nederigste heeft deel aan
de menselijke waardigheid doordat hij gehoorzaamt. Ook de allerhoogst geplaatste
kwibus wordt door de spanning van onze gevoelens uit zijn geëxalteerd isolement
verlost.
De tendens tot het gloeiend aaneensmeden van zielen in machtsverhoudingen is
een onuitputtelijke kracht in de geschiedenis. Revoluties zijn er hoogstens op uit de
organisaties te verbeteren, de onderlinge afhankelijkheid te vergroten, de stroefheid
van eeuwenoude relaties die het afsterven van delen dreigt te veroorzaken, te
verhelpen. De restauraties en de scheppingen der Napoleons voltrekken zich
moeiteloos, vergeleken bij de langdurige opstapeling van krachten, nodig om de
bestaande orde te verbreken. De geschiedenis bestaat uit twee Penelope's; de een
weeft de macht, de ander de vrijheid en 's nachts halen zij elkanders weefsels weer
uit. Want de tegenbeweging bestaat óók. Het geloof dat er iets buiten de gebaande
paden te beleven valt, kan evenmin worden onderdrukt als de neiging om
machtsbanden te vlechten. De bevrijding uit magie en fetisjisme, de emancipatie van
de underdogs, dit soort donquichotterie is er steeds weer, maar altijd uitsluitend bij
de gratie van de enkelen die daar iets in zien.
Voor de kunstenaar is het niets. Hij is de aartsconservatief die telkens tot het
voorbijspoedend moment zegt: Verweile doch, du bist so schön! Hij is van nature
een fetisjist en een magiër, een bewonderaar van schilderachtige armoede en tragisch
lijden. Hij is bevreesd voor de 'opstand der horden'. De onbewust levende massa's
zijn geen mensen voor hem, maar kudden die zich voor zijn spiegelwerkzaamheid
niet interesseren. De kunstenaar wil dat de maatschappij voor hem poseert. Hij wil
niet dat zij tijdens de zitting beweegt. Hij wil dat zij een stabiele markt is voor zijn
produkten. Om zijn surrogaat-vrijheden te blijven kopen moet zij van de echte vrijheid
verstoken zijn.
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De kunstenaar is van alle mensen het sterkst geneigd tot een conservatieve, of zelfs
reactionaire gezindheid. Een veel kostbaarder vermogen dan de kapitalist heeft hij
in de bestaande orde belegd. Sterker, de bestaande orde is voor hem al enige stadia
te ver. Hij bezit papieren die alleen in vervlogen tijdperken konden worden
gehonoreerd, omdat er al té veel vastheid en orde is verloren gegaan.
In de gebondenheid van een vroegere samenleving, meent hij, kon de kunst het
beste gedijen. Eén richtinggevend ideaal, één metafysische magneet bundelde eens
het denken en wensen van allen. De kunst was geïntegreerd in de maatschappij, er
was geen breuk en iedereen had deel aan alles. Wat ligt meer voor de hand dan dat
hij een quasi-progressiviteit aanhangt en plannen voor maatschappelijke hervorming
construeert naar het patroon van deze culturele integratie?
Om te beginnen, kan men, lijkt mij, vaststellen dat die harmonische
geïntegreerdheid die hij zo vurig terug begeert en die o.a. blijkt uit zijn oppervlakkige
flirt met het communisme, op een perspectivistische vergissing berust. De idyllische
toestand van een kleine stadsgemeenschap, waar de ambachtslieden, georganiseerd
in hechte gilden, zonder uitzondering begenadigde kunstenaars waren, werkend voor
een met schoonheidszin begiftigde burgerij, waar van vroeg tot laat het vrolijk geklop
van hamers het spontane gezang van timmerlieden op de scheepswerven begeleidde,
timmerlieden die in literair talent nauwelijks onderdeden voor de gevierde dichters,
wier woorden weer door gretige poorters en poorteressen hun van de lippen gelezen
werden - een dergelijke idyllische toestand, die ons nogal eens wordt voorgeschoteld,
kan tegenover een enigszins nuchtere kijk op de historie geen stand houden. Men
zou natuurlijk allereerst moeten vaststellen over welke tijd en over welk land men
eigenlijk spreekt. Maar in het algemeen kan men niet genoeg op zijn hoede zijn voor
de misleidende indruk die bewaard gebleven cultuurmonumenten ons van het verleden
geven, omdat al het andere dat er óók was verloren is gegaan. Het is natuurlijk waar
dat vóór het ontstaan van de massale fabricage van gebruiksvoorwerpen meer
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aandacht en smaak beschikbaar waren bij de vervaardiging ervan. De ambachtsman
had bovendien, vóór hij het meesterschap bereikte, een ontwikkeling achter de rug
die hem in staat stelde mooi en lelijk in nauw verband met de bruikbaarheid van het
voorwerp te onderscheiden. Men moet in ons oordeel over die voorwerpen echter
eveneens een sentimenteel gezichtsbedrog t.a.v. het verleden verdisconteren. Een
onderscheid dat een ontwikkeld waarnemer uit die tijd kon maken tussen kunst en
kitsch is voor ons moeilijk en vaak onmogelijk geworden, omdat alles gelijkelijk
met het patine van het oude is bedekt.
Men moet zich, wat bijvoorbeeld de bouwkunst betreft, voorstellen dat er een tijd
is geweest dat er gewalgd werd van de boerse eenvoud van de romaanse stijl, dat
men alleen op grond van die walging een nieuwe stijl, de z.g. gotiek heeft kunnen
maken en dat die gotiek in haar flamboyante gedaante op een gegeven moment aan
de avant-garde als verschrikkelijke kitsch is voorgekomen; dat de renaissance niet
alleen berustte op een herontdekking van klassieke vormen, maar tevens op afkeer
van de voze pretenties van de gotiek, een afkeer die trouwens die herontdekking
mede heeft mogelijk gemaakt. Enzovoort.
Iedere stijl heeft zowel een kunst-kant als een kitsch-aspect en de gezichtspunten
die verschuiven met de tijd, maar die ook wisselen binnen één tijd naar gelang van
de groepen of individuen die oordelen, betreffen beurtelings het ene of het andere
aspect. Van eensgezindheid omtrent kunstuitingen kan zelden of nooit sprake geweest
zijn en een zeker conservatisme moet de smaak van de meerderheid altijd hebben
gekenmerkt. De grote wisseling van stijlen en modes in de loop der geschiedenis
bewijst dat de gang van zaken steeds is geweest dat een voorhoede ontevredenen
met de bestaande vormen nieuwe schiep tegen de conservatieve tegenstand van de
meerderheid in die aan het oude gewend was en het niet wilde loslaten. Die
verscheidenheid van stijlen vindt men in alle bekende beschavingen en het is moeilijk
vol te houden dat er verschillende stijlen achtereenvolgens mogelijk zouden zijn,
zonder dat zij er ook tegelijk, naast elkaar, de een de ander verdringend, zijn geweest.
Er werden niet alleen lelijke dingen gemaakt die wij nu niet meer goed van de
mooie onderscheiden, maar er bestond ook
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voortdurend een zekere spanning tussen nieuwlichters en conservatieven, die in
wezen niet verschilt van de onenigheid die tegenwoordig over esthetische waarden
bestaat. Ziet men van een grote afstand in het verleden tijdperken en landen telkens
als eenheden, dichter genaderd blijken zij uitermate verbrokkelden verscheiden te
zijn. Men kan zelfs de stelling verdedigen dat eerst na de industriële revolutie een
homogeen schoonheidsbesef mogelijk is geworden en dat door het toevertrouwen
van ontwerpen van massa-produktie aan kunstenaars ook vaak een stijl-eenheid is
bereikt van een omvang als in het verleden nooit is vertoond. Bovendien hebben alle
beschavingen het onderscheid gekend tussen volkskunst en elitekunst, al was het
alleen al omdat van ongelede samenlevingen, die geen hiërarchie bezaten, geen spoor
gevonden is.
De Griekse stadsculturen, die gemeten aan onze verhoudingen, ieder door een zeer
klein aantal mensen gedragen werden, hadden toch altijd een onderbouw van praktisch
cultuurlozen, van slaven en loonslaven, die materieel en cultureel van de kruimels
moesten leven. De stadsculturen in de Italiaanse renaissance die ook op verbluffend
kleine gemeenschappen berustten, hadden een weelderige adel aan de top, grote
heren die heel wat stof deden opwaaien, stof waarin toch altijd een plebs gevonden
werd om voor hen te knielen. Men bouwde paleizen die van buiten natuurlijk door
allen te genieten zijn, maar van binnen alleen door de kaste der geprivilegieerden.
Kunst voor het volk betekende vaak dat het volk ertegen aan mocht gapen. Daarbij
komt dat de kunst in de loop der eeuwen steeds minder buitenkant gekregen heeft
die zich voor aangaping leent. De oudste literaire genres, hymnen, oden, epen en
teksten voor mysteriespelen waren bestemd voor publieke recitatie, zo ook de tragedies
en komedies die in grote theaters ten aanschouwen van het gehele volk werden
opgevoerd, maar bij de verfijning van deze literatuur in de tragedies van Aeschylus
was het publiek ongetwijfeld verdeeld in een kleine, begrijpende groep en een
meerderheid van gapers, die alleen het uiterlijk verloop van de handeling konden
volgen. Moderne literaire genres, lyrische poëzie, satiren, proza-verhalen, waren
steeds alleen bestemd voor de betrekkelijk kleine groep van speciaal belangstellenden.
Deze
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literatuur bestond natuurlijk ook op verschillende niveaus. Maar wat men gewoonlijk
volkskunst noemt, liederen die het volk zingt bijvoorbeeld, is heus niet door 'het
volk' zelf gemaakt. T.a.v. anonieme poëzie uit de middeleeuwen vindt men nogal
eens de opvatting dat het volk hier collectief aan het dichten is geslagen. Maar in
alle gevallen waarin van nog levende volkskunst de bronnen werden opgespoord,
bleek zij tot 'gezonken cultuurgoed' herleidbaar te zijn. Individuele dichters hebben
de teksten gemaakt, gewoonlijk voor het elitepubliek dat zij ermee wilden behagen
en vaak tegen de heersende volkssmaak in. Een stijl of een genre, dat zich aanvankelijk
slechts met moeite in de bovenste cultuurlagen doorzet, siepelt nu eenmaal, als het
succes heeft, langzaam, maar bijzonder zeker naar de onderste lagen van de
samenleving door. De romantiek was tegen het einde van de 18de eeuw een
mode-nieuwigheid, alleen gewaardeerd door zeer frivole, moderne en mondaine
geesten. Kort geleden nog was de romantiek het volksgenre bij uitnemendheid.
'Realistisch', een term die in de 19de eeuw in zwang kwam voor een geenszins
populair genre, is tegenwoordig het adjectief bij uitnemendheid in
bioscoop-advertenties om mensen te trekken. Elite-kunst kan dus wel populair worden,
maar dat gebeurt vaak lange tijd later, als de elite zelf er zich van heeft afgewend.
Populariteit van poëzie, zoals die van Po Tsjoe I in het China van de negende eeuw
- prostituées vroegen er iets meer als zij zijn 'Eeuwigdurend Kwaad' konden reciteren
- heeft toch altijd een duidelijke grens bij de onderste en talrijkste lagen van de
bevolking.

4
De situatie was nooit en nergens zo dat het gehele volk op harmonische wijze deel
had aan de kunst; het is niet juist dat dat verband is verbroken en dat het dús moet
worden hersteld. Men moet, als men de kunst over het gehele volk wil uitstrijken,
daarbij geen beroep doen op het verleden. Een kunst voor allen heeft nooit bestaan.
Er zijn altijd elites geweest die de kunst in stand hielden en consumeerden te midden
van een meerderheid die aan die kunst geen deel had.
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De vraag is nu of wij ernaar moeten streven om dit te veranderen. Politieke partijen
die zich in hun program met de cultuur bezighouden, stellen zich op grond van het
algemeen kiesrecht al op het standpunt dat iedereen deel moet hebben aan de kunst.
Praktisch leidt dit desideratum tot een tweeledige activiteit: opvoeding tot esthetisch
begrip van iedereen (en daar is niets tegen, lijkt het) en een zekere pressie op de
kunstenaars om voor iedereen verstaanbaar te worden (en dat kan dodelijk zijn; zie
de prentbriefkaarten-schilderkunst in de Sowjetunie). In het bijzonder de Partij van
de Arbeid, die het culturele vacuüm van het oude socialisme als een pak schulden
met zich meedraagt, wil blijkens haar plan De weg naar vrijheid en dr. Idenburg's
culturele toelichting Een plan voor de mens een actieve cultuurpolitiek voeren volgens
dit patroon. Ook indien er in plan en toelichting niet met zoveel woorden van pressie
op kunstenaars om werken geschikt voor alle leeftijden, te produceren wordt
gesproken, is deze tendens toch in de mentaliteit van het geheel te bespeuren.
In deze plannen wordt een grote mate van verachting aan de dag gelegd voor de
'ontbindende krachten ener kapitalistische cultuur'. Er wordt veel roerends gezegd
over het uiteenvallen van een wereld die een 'eenheid' zou zijn geweest, een
individualistische verbrokkeling, waardoor de 'overkoepelende gedachte' verloren
is gegaan. Het motief van de losgeslagen kunstenaar, die zijn sociale functie verloren
heeft en die daardoor als een 'geestelijk ontwortelde' alleen nog 'ontaarde kunst' kon
maken, heeft de schrijvers kennelijk beïnvloed.
Maar daarbij is het een en ander over het hoofd gezien. Het verlies van zijn sociale
functie was voor de kunstenaar niet alleen maar een ramp. Het betekende ook
emancipatie van slavernij aan kerk en vorsten. Dat de kunstenaar een zelfstandig
man werd die zijn produkten op de vrije markt kon verkopen, hield tevens in dat een
enorme hoeveelheid vernedering, pluimstrijkerij en kruiperij uit de wereld werd
weggevaagd. Bovendien is de kunst van de ontwortelden, de onzekeren en de
vereenzaamden sinds eeuwen de enige die wij hebben, de enige die meetelt. De grote
kloof scheidt deze kunst niet in de eerste plaats van het volk, maar van dat soort
femelaars over de samenbindende gedachte,
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uit wier toon alleen al men kan horen dat zij niets anders kunnen dan zich met vroom
geprevel afwenden als de oprechte en rauwe klanken van de moderne kunst tot hen
zouden doordringen.
De 'doorbraak' in de Nederlandse politiek betekende o.a. de invasie van de dominees
en de stoute katholieken in de Partij van de Arbeid. Brengen zij er de godsdienst?
Och, nauwelijks. Zij brengen de kunst, de cultuur. Zij zeggen tot de in een stroef
materialisme vastgelopen SDAP-ers: Kijk toch naar de Kunst! Zij kweekt levendigheid
van geest, oorspronkelijkheid en spontaneïteit. Zij openbaart aan wie zich met haar
bezighoudt telkens nieuwe kanten van het menselijk wezen, wanneer zij de tolk is van
vreugde en smart, idealen en mislukkingen, liefde en haat. Zo is zij een mensvormende
kracht van onschatbare betekenis. In 't midden onzer mensengemeenschap plaatst
zij monumenten van de geest, waarnaar onze bewondering kan uitgaan. (Idenburg,
Een plan voor de mens.)
De ouderwetse socialisten die dit vernemen, knikken en mompelen dat het machtig
mooi is en gaan over tot wat hun werkelijk interesseert. Hun blik glijdt misschien in
hun dagblad langs het bericht dat Gide en Moravia op de Index zijn geplaatst, die
men dus eigenlijk wel als een monumentenlijst zou kunnen beschouwen. Zij
herinneren zich dat de katholieke minister, toen nog staatssecretaris, Cals een reisbeurs
weigerde aan een jeugdig schrijver die de jury daarvoor had aangewezen. Zij lezen
er Idenburg nog eens op na: Het is de macht van de kunst dat zij ons grijpen kan in
de diepe roerselen van ons zijn en ons vermag op te voeren tot een beleving, welke
ons boven ons alledags-bestaan uitheft. De novelle van Van het Reve,die de jury als
een monument van de geest beschouwde, was volgens de heer Cals tegelijkertijd een
werk, tegen welks inhoud en strekking terecht ernstige bezwaren kunnen worden
ingebracht. De lezers van de heer Idenburg kunnen daarom concluderen dat de kunst
ook op een verkeerde manier kan grijpen in de diepe roerselen van ons zijn, dat er
misschien wel roerselen schuilen waarin men niet grijpen mag, dat het althans niet
op de weg van de rijksoverheid ligt om zulk grijpen te belonen met reisgeld, dat de
bedoeling misschien wel is om het verkeerde grijpen binnen onze landspalen te
houden. Bovendien moet het voor deze lezers vaststaan dat niet
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iedere beleving die ons boven ons alledags-bestaan uitheft, de bewerker ervan het
recht geeft op hún belastingcenten. Er zijn strekkingen waartegen terecht ernstige
bezwaren kunnen worden ingebracht (om nu maar bij dit onbeholpen overheidsproza
te blijven), vernamen deze jonge kunstminnaars, niet alleen uit de pen van Cals, maar
ook uit de mond van de KVP-er Bernard Verhoeven, die de staatsman voor zijn juiste
inzicht in diepe roerselen en strekkingen uitbundig prees, waarna ook de
PvdA-woordvoerder voor culturele zaken, de heer Willems, geen protest aantekende.
Want in de Tweede Kamer is deze Index-aanhanger de man die de socialistische
kunstopvattingen vertolkt. Wat zouden de ouderwetse socialisten met hun ook door
Idenburg zo verfoeid rationalisme kunnen begrijpen van zoiets dieps, hoogs, edels
en zijigs als zijn Kunst?
De kunst, de Kunst, die gij brengen wilt aan het volk, die gij spreiden wilt over
het ganse land, zoals men deeg uitrolt voor het bakken van véél koekjes, is niet alleen
maar geestesmonument en uitheffer boven alledaagsheid. In haar moderne gedaante
duikt de kunst dieper en in duisterder holen dan gij in uw stoutmoedigste ogenblikken
zoudt durven subsidiëren. Zij had al van oudsher trouwens een twijfelachtige inhoud
en strekking. De Griekse tragedie verwijlde bij voorkeur bij moord, bloedschande
en waanzin, onderwerpen waartegen terecht ernstige bezwaren kunnen worden
ingebracht. En er zijn vreemde goocheltoeren met het woord 'catharsis' nodig om het
verheffende van die kunst in alle oprechtheid staande te houden. Maar goed, klassiek
is klassiek. De moderne kunst die zich steeds weer toelegt op de beschrijving van
seksuele aberraties en onsmakelijkheden, of het kunstwerk dat in zijn abstracte vorm
beledigend is voor ons rechtmatig verlangen om ten minste te zien wat het voorstelt,
biedt ons toch eigenlijk weinig verheffends. Integendeel, wij die onszelf toch niet
helemaal uitvlakken, worden alleen maar verlaagd door al die zwijnerij. In de
moorddadige spot, in de destructieve ironie waaraan zij zich soms te buiten gaat
worden alle 'Schöngeister' als dr. Idenburg vermalen tot gruis. Men kan dan natuurlijk
zeggen dat dat de wáre kunst niet is. Maar de wáre kunst, behalve in de boekjes van
Anne de Vries en de prentjes van de Sowjetunie, bestaat dan helemaal niet. Wij zitten
nu eenmaal met Proust,
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Gide en Joyce, met Faulkner, Sartre, Moravia en Genet, onverschillig of de heer
Idenburg ze verheffend vindt of niet, of de heren Cals, Verhoeven en Willems ze
weggedaan hebben toen ze dat moesten of niet.
Maar, zegt ge, moeten wij dan die kunst, die afschuwelijke die de mens omlaag
haalt in plaats van hem te verheffen, brengen aan het volk dat onder ons gezegd toch
al zo... Ja, heren,daar zit u nu met uw culturele paragraaf en al uw mooie woorden.
Als men kunst zegt, zegt men heel veel. De oude socialisten, die ervóór zijn, denken
daarbij aan volksdansjes en meiliedjes bij het kampvuur, de heer Romme denkt aan
bidprentjes en dr. Idenburg aan de diepe roerselen. Maar wat werkelijk van belang
is zou u doen huiveren en al uw zalvende halfzachtheid doen besterven tussen de
welbespraakte lippen. De kunst, heren, is de rauwste alledags-kost die er is. Men
vindt er inderdaad, zo hier en daar, wat gij verhevenheid noemt en ook wel waarheid
en zieleadel, maar tevens de ziekteverschijnselen, het bederf, het geniepig-beestachtige
van onze diersoort. En wat nog erger is: de kunst tast de waarheden aan die u dierbaar
zijn. Zij ondermijnt uw gezag bij uzelf, om van het volk nog maar te zwijgen. Zij
corrumpeert de jeugd, zij prikkelt de zinnen, zij ontketent hartstochten, opstandigheid,
oneerbiedigheid. De kunst is gezagondermijnend en zedenbedervend. Gij wilt haar
onder het volk brengen? Ik geloof u niet.

5
Wrijving tussen kunstenaars en publiek is geen nieuw verschijnsel. Men behoeft zich
slechts de levensgeschiedenis van Rembrandt te herinneren om te weten dat deze
aanvankelijk succesrijke schilder niet meer begrepen werd, toen hij ook de elite
waarvoor hij werkte niet meer dienen wilde. Zijn werk werd niet waardig bevonden
om het nieuwe Amsterdamse stadhuis te sieren, waarvoor schilders van minder allooi
opdrachten kregen. Van het leven van Vermeer heeft geen tijdgenoot de moeite
genomen iets op te tekenen. Wij weten niets van zijn persoonlijkheid, omdat hij in
zijn tijd niet op zijn waarde werd geschat.
In de 17de eeuw bestond echter wel degelijk een publieke be-
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scherming van de kunst, die van de in ons land van kooplieden altijd schaarse
Maecenassen niet uitsluitend afhankelijk was en evenmin van de prijzen die deze
heren voor hun werk wilden betalen. De Staten-Generaal en de Staten van Holland
hebben een deel van hun geldmiddelen besteed aan de z.g. 'vereringen' voor
kunstenaars die hun werk aan deze lichamen 'dediceerden'. Ook de verlening van
privileges aan boekdrukkers, plaatsnijders e.d., de oudste vorm van auteursrecht,
was een methode om de kunstenaar de vruchten van zijn werk te verzekeren en
behoorde tot de cultuurpolitiek van de Republiek, die daarin concurreerde met
vorstelijke soevereinen.
De kunst heeft altijd voor een belangrijk deel moeten bestaan door het maecenaat,
werd zowel uit private als uit publieke kassen gesteund, omdat men veelal beseft
heeft dat haar waarde niet kan worden afgelezen van de prijsnoteringen op de vrije
markt. De bloei van de Duitse muziek in de 18de en 19de eeuw is ondenkbaar zonder
de talrijke Duitse hoven die de componisten en de muzikanten in dienst hadden. De
17de-eeuwse literaire bloei in Engeland en Frankrijk concentreerde zich om het
koninklijk hof, dat de bescherming verleende en de kosten betaalde.
Vroeger leefde de kunst uit twee bronnen: de schatkist en de beurzen van de elite.
In de 19de eeuw emancipeerde de kunstenaar zich. Hij trad op de vrije markt. Hij
werd niet meer gesteund, hij leefde van wat hij verkocht, van wat de elite bereid was
voor zijn waar te betalen.
Sinds enige tijd echter heeft zich in de structuur van de elite een verandering
voorgedaan. Het begrip 'elite' valt niet meer samen met dat van de gefortuneerden.
Dit is de nieuwe situatie die nieuwe problemen schept. De wijziging ging gepaard
met een ongekende toename van de massa in aantal en macht. Deze massa is niet
meer tevreden met het oppikken van de kruimels die vallen van de tafels der groten.
Zij eist zelf haar amusement. Dat is het andere nieuwe: de amusementsindustrie, die
gebaseerd is op de smaak, de wensen en de koopkracht van massa's. De invloed
daarvan is zo groot dat de oude elite, de bestuurselite van regenten, hof, aristocratie
en ontwikkelde burgerij voor een belangrijk deel gekoloniseerd wordt door de massa.
Smaak en voorkeuren van onze regeerders, van de leiders van industrie en zakenleven
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verschillen niet meer wezenlijk van die van de massa. Zij bewonderen dezelfde films,
luisteren naar dezelfde muziek, voegen zich bij de massa in hun belangstelling voor
voetbalwedstrijden en slechts een zeer kleine fractie van een percentage hunner,
zoals trouwens ook van de massa, heeft deel aan het culturele leven in zijn hogere
kunstuitingen. De kitsch die altijd een aspect van de kunst is geweest wordt het enige
gezichtspunt voor deze cultuurconsumenten. De kunst verliest de autoriteit die zij
bezat toen zij alleen nog door de officiële elite werd genoten. De ontbinding der
maatschappelijke structuur heeft inderdaad de kunst van zijn ankers beroofd, de
kunstenaar van zijn maatschappelijke positie en van zijn bewustzijn dat hij een nuttige
functie vervulde.
'L'art pour l'art' is een sociologische formule die aangeeft dat de gebruikelijke
doeleinden voor het vervaardigen van kunst zijn weggevallen. Een maatschappij
kwam tot ontbinding, verloor haar systeem en de kunstenaar, tot dusverre belast met
de versiering des levens, stond in de kou. Het leven bleek onversierd mogelijk, bleek
voor velen zelfs ontsierd verkieslijk. De kunstenaar werd zoiets als een verloskundige
in een nonnenklooster. Men had hem als regel niet meer nodig en hij beantwoordde
dit voldongen feit met de leuze dat hij de verloskunde ter wille van de verloskunde
beoefende, ook zonder zwangerschap, en als er eens een verdoolde non bij hem
aanklopte, dan zonder gedachte aan haar of aan het kind. 'Kunst om de kunst' is een
idiotie, alleen denkbaar in een gehalveerde samenleving waarin de gelofte van
kapitalistische kuisheid is afgelegd.
Er zijn zonden die uit luxe en snobisme bedreven worden. De levenspraktijk van
de hogere geestelijkheid in de renaissance levert hiervan bekende voorbeelden die
een vergelijking mogelijk maken met de kunst-behoefte en het kunst-verbruik in
onze samenleving. De heimelijke zonde van de 19de eeuw is de schaamteloze
gewoonte geworden van rijken en overheidslichamen. Maar hoe openlijk ook
uitgeleefd, kenmerk van deze kunst-behoefte blijft het stempel der uitzondering dat
haar van de regel van het kunstloze leven onderscheidt, blijft ook een knagend
heimwee naar het puritanisme van een uitsluitend materieel bestaan.
De kunst als concessie: dat is protestants én socialistisch gedacht. De verscheurde
dominees in de Partij van de Arbeid die in
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de verwarring van hun geesten de mening propageren dat kunst geen luxe is maar
levensbehoefte, willen hun lege kerken vullen met nieuwe gelovigen. Zij verkondigen
het evangelie van de diepe roerselen. Maar hoe zullen zij ons dwingen om in te gaan?
Mijn stelling is dat de propaganda van die kant voor de kunst vrijheidsbeperking
betekent. Dat de voortschrijdende afhankelijkheid van overheidssteun
vrijheidsbeperking betekent. Dat de situatie nadert waarin de Franse revolutie
ongedaan is gemaakt en een nieuw wapen ter controle van hetgeen gepubliceerd
wordt in handen komt van die overheid. Dat de vrijheid van drukpers bezig is
vervangen te worden door de soevereine gunst van de overheidssteun. Dat de eerste
tekenen van die nieuwe onvrijheid zichtbaar werden inde manier waarop reisbeurzen
en tijdschriftensubsidies in bepaalde gevallen geweigerd zijn. Dat de Partij van de
Arbeid geen ernst maakt met haar weg naar de vrijheid, waar het de kunst betreft,
omdat zij op dit gebied een mandaat heeft gegeven aan reactionaire kwezelaars. Dat
de kunstenaars zelf alle anderen overtreffen in aartsconservatisme en innig dankbaar
zullen zijn als men hun de vrijheid afneemt die binnen hun bereik was.
Tebaldeo, es-tu républicain?

H.A. Gomperts, Intenties I, Kritieken en over kritiek

33

De letterkunst
Hebben schilders, componisten en schrijvers genoeg gemeenschappelijke kenmerken
om ze over één kam te scheren? Men denkt vaak dat scheppende kunstenaars, die
men nog wel bereid is te onderscheiden van de uitvoerende, hetzelfde doen met
verschillend materiaal. De schrijver hakt een monument in taal, zoals de beeldhouwer
in steen. De schilder maakt een symfonie in kleur, enzovoort.
Dat is een misverstand en geen onschuldig misverstand, omdat er heel wat
misvattingen uit voortkomen die over kunst en kunstenaars bestaan. Zij beperken
zich niet tot de maatschappelijke functie van de verschillende kunsten, die onderling
verschilt, maar zij hebben die kunsten zelf beïnvloed. De ontwikkeling van de smaak
in de muziek b.v. heeft ertoe geleid dat men de pure muziek is gaan stellen boven
de z.g. programma-muziek. Die muziek is de beste, leert de ervaring, die niets
betekent, die niet via een betekenis toegang geeft tot onze emoties, maar uit eigen
kracht.
Daaruit is geconcludeerd, op grond van de veronderstelde identiteit van alle
kunsten, dat ook de beeldende kunsten een hoger stadium zouden bereiken, als zij
de omweg van de voorstelling, van de betekenis, zouden loslaten, maar rechtstreeks
door middel van kleur en vorm hun werking uitoefenen. Uit die gedachte is de
abstracte kunst voortgekomen, de voorstellingsloze kunst, die een tijdlang als een
exclusieve mode over ons heeft geheerst, maar die de laatste tijd op de internationale
kunstmarkt haar monopoliepositie weer heeft moeten prijsgeven.
Ik wil niet beweren dat de al dan niet misplaatste analogie met de muziek niets
waardevols kan opleveren. Om in de kunst goede resultaten te bereiken is het helemaal
niet nodig om van juiste gedachten uit te gaan. Soms zijn zelfs de misvattingen
vruchtbaarder dan de goede inzichten. Men behoeft slechts de kunst die gebaseerd
is op primitief heidendom, de Griekse religie, de
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Hindoe-godsdienst en het christendom naast elkaar te beschouwen om in te zien, dat
er geen correlatie is tussen de geldigheid van het uitgangspunt en de kunstwaarde.
Hoe onjuist het ook is de wetten van de muziek toe te passen op de beeldende kunst,
het resultaat is daarmee niet veroordeeld. Het resultaat moet altijd weer bekeken en
gewaardeerd worden met uitschakeling van de theorieën die de kunstenaar zelf of
iemand anders eraan verbindt. Hier hebben we dus toch enige algemeenheden die
over de kunsten gezamenlijk kunnen worden gezegd, n.l. dat wetten, regels,
waarheden,die voor de ene kunst gelden niet per se ook op andere kunsten kunnen
worden toegepast en ten tweede, dat de kunstwaarde niets te maken heeft met de
begeleidende theorie in het hoofd van de kunstenaar of kunstkenner.
We kunnen deze twee tamelijk negatieve waarheden nog aanvullen met een derde
even negatieve waarheid, n.l. deze: het profijt, dat de kunstgenieter van het kunstwerk
trekt, staat los van wat hij daarbij denkt. M.a.w. hij kan een juiste of een onzinnige
verklaring hebben voor het feit dat het kunstwerk hem iets doet, zonder dat dit verschil
hoeft te maken voor de werking ervan. Of men een medicijn inneemt met allerlei
magische gedachten over de weldadige effecten of met kennis van zaken, beïnvloedt
die werking immers niet, als men tenminste afziet van de gewoonlijk gunstige invloed
van het optimisme, dat in beide gevallen mogelijk is.
Maar terwijl ik dit opschrijf, realiseer ik mij dat het niet helemaal waar is.
Kunstwerken - en dat hebben zij dus gemeenschappelijk - grijpen mensen rechtstreeks
en ondergronds aan zonder dat zij weten waarom. Sommige kunstverzamelaars
houden van schilderijen met jachttaferelen en paarden, omdat zij van die dieren of
van het buitenleven houden. En dat is dan inderdaad de enige reden. Men kan een
boek lezen om het boeiende verhaal of om de stimulerende sensuele voorstellingen
erin en daarmee is soms de kous af. Het onbegrip doet zich op dat niveau helemaal
niet voor. Er is een veel grotere ontvankelijkheid nodig voor kunst om aan het dwalen
te gaan over de oorzaken van het effect. Wij hebben meer intelligentie nodig om op
dit gebied dom te kunnen zijn.
Om terug te keren tot het gezichtspunt van de kunstenaar: ik
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heb gesteld dat een rammelende begeleidende theorie het kunstwerk zelf nog niet
behoeft te diskwalificeren. Maar soms is dat wel het geval, n.l. als men een wet die
men gevonden heeft bij kunst a toepast op kunst b, terwijl zij in strijd is met het
wezen van kunst b. De betekenisloosheid, die bevorderlijk is voor de
werkingsmogelijkheden van de muziek, is een onzeker principe in de beeldende
kunst. De absolute film, die met bewegende figuren werkte en die dertig jaar geleden
een kortstondige bloei heeft beleefd, is een overwonnen zaak. Het abstracte
expressionisme in de schilderkunst is dat niet, maar zijn pretenties van
alleenzaligmakende richting heeft het toch wel moeten opgeven. In de literatuur,
waar men op verschillende momenten ook geëxperimenteerd heeft met de totale
abstractie, is er vrijwel niets op dat gebied tot stand gebracht.
Het is misschien goed om iets nader in te gaan op de pogingen om te ontkomen
aan begrip en betekenis in de literatuur, die men, geloof ik, niet straffeloos kan
inruilen voor de kenmerken van andere kunsten. In de eerste plaats kan men zich
afvragen: waar komt dat nu eigenlijk vandaan? Wanneer en hoe is het begonnen?
Nu moet men zich natuurlijk wel realiseren dat er een genre is in de literatuur dat
dicht bij de muziek staat en dat is het lied in al zijn vormen van ballade, romance,
straatlied, chanson, psalm en opera-aria. De oudste epische poëzie heeft een exacte
metrische vorm, die erop wijst dat zij gezongen placht te worden, althans op een
muzikale dreun gereciteerd. Is er dus in de grondvormen van de poëzie een
verwantschap met de muziek die het begrijpelijk maakt dat men ook in andere
opzichten literatuur wil gaan behandelen als muziek,er is ook altijd iets inde literatuur
dat in de buurt komt van de beeldende kunst. Ik bedoel het verschijnsel dat de literaire
tekst onder meer herkenbaar is aan een zekere mate van visualisering. Het principe
is al gecodificeerd door Horatius in de formule ut pictura poesis, het gedicht moet
zijn zoals een schilderij. Aangepast aan een enigszins geoefende smaak betekent dat
dat de dichter en de schrijver van literair proza, die beide een intieme verhouding
hebben met de taal, op een persoonlijke manier omgaan met staande uitdrukkingen
en beeldspraak. Op welke manier is moeilijk in het algemeen te zeggen. Soms wordt
de versleten beeldspraak verworpen, soms
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juist om de versletenheid aangehouden. Soms wordt een voor de hand liggende
metafoor vermeden, soms juist uitgediept. Als men er iets algemeens over zou willen
zeggen, zou men, geloof ik, moeten beweren dat het gebruik van deze stijlmiddelen
in een literaire tekst niet klakkeloos gebeurt, omdat de schrijver iets meer ziet of juist
iets minder wil laten zien om de aandacht niet af te leiden van wat hij wil accentueren,
op een andere manier dus dan de taalgebruiker die voor deze effecten ongevoelig is.
Slechte schrijvers, die wel eens van die literaire visualisering gehoord hebben, maken
te veel zichtbaar, verdrinken alles niet alleen in beeldspraak, maar ook in het plastisch
evoceren van hun taferelen, in het te sterk visualiseren van hun verhaal, waardoor
er een overstroming komt in plaats van een stroom.
Ook wat de personages in fictie betreft, kan men vaststellen dat de goede schrijvers
zich hoeden voor een teveel aan beschrijven. Zij geven een indruk van een figuur uit
zijn actie, uit zijn gedrag, zijn gedachten en gevoelens en beperken zich gewoonlijk
wat zijn uiterlijk betreft tot een enkel detail. Een 'sprekend' detail. De zaak is dat
men met dat visualiseren in de literatuur (dat essentieel is) de lezer niet alleen iets
moet laten zien, maar vooral niet te veel. Waarom niet te veel? Omdat de kunst juist
hierin bestaat dat men hem in de waan brengt dat hij een compleet beeld te zien krijgt,
terwijl men in werkelijkheid maar een begin, een aanleiding, een halve contour van
een beeld vertoont, genoeg om de fantasie van de lezer aan het werk te zetten die
dan zelf het ontbrekende invult. Het is duidelijk dat alleen dit gezamenlijk gemaakte
beeld dat meeleven kan verwekken dat men 'geboeid worden' noemt, omdat het voor
een belangrijk deel uit vlees en bloed van de lezer bestaat. Wij kunnen alleen die
emoties bewonderen die wij zelf kunnen hebben. De schrijver die te veel visualiseert,
sluit de intensieve deelneming van de lezer uit; die het te weinig doet, brengt die
deelneming niet eens op gang.
Dat zijn dus de in de literatuur ingebouwde verwantschappen met het muzikale
en het picturale. Voor een goed begrip van de letterkunst is het nu wel nuttig in te
zien wat zij tussen die verwantschappen met andere kunsten voor eigens heeft, dat
zij niet kan verloochenen zonder helemaal niets te worden. Dat eigene is de taal.
Maar dit wil niet zeggen dat men overal waar men taal
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tegenkomt te maken heeft met literatuur. In literatuur is taal gebruikt met een grote
mate van bewustheid. Zij is hier meer dan het alledaagse communicatie-medium en
iets anders dan wetenschappelijke taal die naar het ondubbelzinnige streeft,naar
symbolen die niet meer dan één betekenis hebben. De taal in de literatuur heeft meer
dimensies en die worden zoveel mogelijk geëxploiteerd: de dimensie naar het
verleden, waardoor de taal iets gewordens en iets wordends is, een groeiend en
verschuivend ding, beladen of verrijkt met de culturele erfenis van de groep die die
taal gebruikt; de dimensie in de breedte, die verschillende betekenissen toelaat,
paradoxen en dubbelzinnigheden uitlokt, associaties met andere woorden oproept;
en de dimensie in de diepte, waardoor strikt-persoonlijke associatie-gebieden worden
bestreken, waarvan de schrijver iets kan mededelen op dezelfde manier waarop
geheimschrift ontcijferbaar wordt doordat dezelfde teken-formaties in verschillende
verbanden terugkeren. Zij worden leesbaar uit de context en zo worden ook de
persoonlijk beladen woorden uit een telkens verschoven gebruik begrijpelijk: Het
merkwaardige van literaire taal is dat zij niet onmiddellijk leesbaar is. De woorden
betekenen heel exacte dingen, maar zij verbergen die betekenissen soms als maskers,
niet om de bedoelingen van de schrijver te verduisteren, niet om er een esoterisch
geheim van te maken, maar omdat zij niet anders kunnen worden weergegeven. Een
weergave in een rechtstreekse tekentaal zonder dubbelzinnigheden en bijbetekenissen
zou een vervalsing zijn. Wat er in de literatuur door middel van de taal wordt
meegedeeld - en dat is ook essentieel - is menselijke ervaring en die is niet eenvoudig
en eendimensionaal, maar complex, met lagen, met vertakkingen. Tot de stijlmiddelen
waarmee de complexiteit wordt uitgedrukt, behoren dat muzikale en dat picturale
waarover ik het had. Muziek en beeld behoren tot die maskers die tegelijkertijd
uitdrukken en verbergen. Dat men er zuinig mee om moet springen, zoals ik heb
trachten aan te duiden, hangt samen met hun dubbelzinnige functie.
In literatuur van tamelijk recente datum kan men de neiging zien, de poging ook,
om te ontkomen aan het wezenlijke, n.l. aan dat centrum van met begrippen en
betekenissen beladen taalgebruik. We zijn terug bij de nog niet beantwoorde vraag:
waar
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komt dat streven nu eigenlijk vandaan? Wanneer en hoe is het begonnen?
Voor de beantwoording van die vraag ontkomen we niet aan het historische begrip
van de romantiek, dat zowel praktisch als theoretisch op het laatst van de 18de eeuw
het hoofd opstak. Deze romantiek is vooral een reactie op de optimistische
denkbeelden van de Verlichting. Wetenschappelijke ontdekkingen hadden de mens
weliswaar eerst onttroond als centraal schepsel in het heelal en als voorwerp van
voortdurende zorg van de godheid, de schrikreactie op deze gewijzigde positie in de
18de eeuw had men toch kunnen vervangen door een zekere tevredenheid. De
gelukkige omstandigheden waarin de mens was komen te verkeren waren zijn eigen
maaksel. Zij waren zijn eigen maaksel en hij kon ze dus veranderen. Van nature was
de mens goed, werd veelal geloofd; door een betere opvoeding en een beter ingerichte
samenleving kon het kwaad dat zich in de wereld had genesteld bestreden worden.
De verlichte despotie en de politieke revolutie waren vruchten van dit 18de-eeuwse
optimisme. De wereld was een mechanisme waarmee slecht was omgesprongen,
maar het was reparabel.
Tegenover deze manier van denken nu kwam de romantiek in verzet. Het kwaad
in de wereld was niet een mensenzaak, maar een kosmisch bepaald tekort. De wereld
was geen mechanisme, maar een organisme. Alleen een goddelijk ingrijpen of
helemaal niets zou de mens kunnen redden van het verderf. De gedachte dat de
menselijke rede iets zou kunnen uitrichten werd verworpen. Het denken is een waan,
een zelfbegoocheling, de menselijke werkelijkheid ligt in het gevoel. De literatuur
moet dan ook terugkeren naar de eigen bronnen, naar de tijd vóórdat het lezen en
schrijven bestond en zij als mondelinge overlevering creatie was van het anonieme
volk. In volkspoëzie, sprookjes en legenden werd iets gevonden dat men de volksziel
noemde en dat nauw verbonden met de taal als de enige creatieve macht werd
beschouwd. De waarheid en de op de troon gezette schoonheid konden niet zozeer
met zoeken en denken worden nagestreefd, zij konden alleen worden teruggevonden
als een oud volksbezit, als men al het machinale en cerebrale verwijderde waaronder
het bedolven was geraakt.
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In deze romantische reactie op het vooruitgangsoptimisme was de afkeer van begrip
en betekenis ingebouwd. Men was ook gaan filosoferen over de esthetica als een
afzonderlijk normenstelsel, dat zich onderscheidt van de wetenschap die naar waarheid
of het handelen dat naar nut wordt beoordeeld. De kunst had haar leermeesteres in
de natuur en deze beantwoordde aan de norm van de schoonheid. De gedachte dat
de kunst geen enkel nut heeft, geen maatschappelijke functie vervult, houdt hiermee
nauw verband. 'L'art pour l'art' is het natuurlijke gevolg van de romantische
gedachtengang waarin de kunst als een autonoom gebied van menselijke activiteit
werd beschouwd en de kunstenaar als een door gevoelens en hartstochten overweldigd
instrument van de natuur.
Nauw verbonden met deze romantische kijk op de kunst is het experimenteren
met verdovende middelen. The confessions of an English opium eater van DeQuincey
dateert van 1822. De onmaatschappelijke, romantische kunstenaar heeft in alcohol
of een ander verdovend middel een vaste stimulans gevonden voor zijn streven om
het gevoel terug te vinden zonder hinder van het verstand, om de oorspronkelijke
toestanden van het elementaire leven te herstellen of, zoals Baudelaire ze noemt, de
kunstmatige paradijzen. Een toespitsing van de romantische reactie bracht het
symbolisme, dat in de waarneembare schijnwereld een afbeelding, een
'correspondance' ziet van de ware wereld en dat door een vermenging van zintuiglijke
indrukken, vermenging van kunstvormen ook, contact probeert te krijgen met die
'waarheid' die niet aan één zintuig of aan één kunstvorm gebonden is. Ook voor dit
contact werd een beneveling met allerlei middelen bevorderlijk gevonden. Rimbaud
sprak van de opzettelijke ontwrichting van alle zintuigen. In onze beweging van
Tachtig kan men ten dele een uitloper zien van deze Europese romantiek. De
Tachtigers hebben veel dors en doods opgeruimd, maar hun 'woordkunst' en
visualiserend impressionisme bevorderden het gedachtenloze schilderen en zingen,
dat de literatuur steriliseert. Dat was voortaan de ware kunst: iets schrijven waaraan
het denken zo weinig mogelijk aandeel had en dan nog in de onkritische vorm die
men intuïtie noemt.
Kijken we b.v. naar de poëzie van A. Roland Holst, dan zien
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we opvattingen die evenals de oorspronkelijke romantiek rechtstreeks reageren op
het rationalisme en het vooruitgangsoptimisme van de 18de eeuw. Er is sprake van
een 'voortijd', waaraan zwervers en dichters een vage herinnering bewaren. Hun
heimwee naar dat verloren Elysium is het enige wat nog aan de natuurstaat van de
mens herinnert. Door de moderne maatschappij en vooral door de opkomst van de
steden is de oorspronkelijke harmonie verloren gegaan. De steden en de daaruit
voortgekomen beesten, die de machines zijn, bedreigen het wezen van de mens,
wiens zielskracht zozeer belaagd wordt dat de ondergang van de wereld nabij is.
Deze romantische visie, die een rechtstreekse neerslag is van gevoelens van
weemoed en verzet tegen de wereld, die de meeste gevoelige naturen uit ervaring
kennen, sluit alle mogelijkheden van relativering, van kritische interpretatie uit. Het
is een visie die een ingebouwde beveiliging heeft tegen het kritische verstand, omdat
dit als een destructieve kracht wordt beschouwd die alleen maar afbreuk kan doen
aan de oorspronkelijke zuiverheid.
Bij Nijhoff vindt men de bekende opvatting dat woorden zich kunnen los-zingen
van hun betekenissen, wat meestal als iets heel diepzinnigs beschouwd is. M.i. geeft
de dichter in deze regel blijk van het typisch romantische verlangen om van de
literatuur muziek te maken. Woorden, geplaatst in een literair verband, kunnen
meervoudige betekenissen krijgen, kunnen méér gaan betekenen dan het geval was
buiten dat verband, maar voor zover ik kan zien, niet minder. Zich loszingen van
betekenissen is een illusie die het eigen karakter van de literatuur miskent. Een streven
om de literatuur te conformeren aan de muziek vindt men ook in de z.g. poésie pure,
in de liedjes die Paul van Ostaijen heeft geschreven en in de dichtkunst van de
Vijftigers. Ook deze vernieuwers hebben goed werk gedaan door overgeleverde
dichtvormen op te ruimen, maar hun pogingen om het 'begrijpen' te vervangen door
het 'verstaan', om de taal een rechtstreekser uitdrukking te laten zijn van psychische
ervaringen zonder interventie van het verstandelijke en het begripsmatige is weer
helemaal in diezelfde romantische traditie die de ontwikkeling wil afschaffen voor
een terugkeer naar het elementaire. En dat is een methode die in andere kunsten veel
meer mogelijkheden heeft
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dan in de literatuur, die nu eenmaal niet met kleuren of klanken opereert maar met
het ontwikkelde cultuurprodukt: taal.
Hiermee zijn we terug bij ons uitgangspunt. De literatuur is, ondanks haar
verwantschap met andere kunsten, doordat zij de taal als materie gebruikt zo
principieel verschillend van die andere kunsten dat zij altijd op zichzelf moet worden
bekeken. Doordat de taal als communicatie-middel beladen is met begrip en ervaring,
kan de literatuur zich daarvan niet afsluiten zonder zichzelf geweld aan te doen.
Heeft men zich gerealiseerd dat de literatuur in de maatschappij volgens haar eigen
karakter moet worden beoordeeld, dan kan men onderzoeken welke plaats zij heeft
in de maatschappij en in hoeverre zij en de makers ervan passen in de samenleving.
Men zou kunnen denken dat de functie van de schrijver in de maatschappij bepaald
wordt door de functie van de literatuur daarin en dat die functie geen grote problemen
behoeft op te leveren, als men maar even de moeite neemt te onderzoeken wat er
met de literatuur wordt gedaan.
De literatuur wordt gelezen, wordt bestudeerd, wordt gebruikt als persoonlijk en
nationaal status-symbool, zij kan meehelpen in het schragen van de bestaande orde,
maar ook in het kritiseren ervan. Als het waar zou zijn, wat wel beweerd wordt, dat
de literatuur niet anders zou kunnen dan de ideologie van de heersende klasse
bevestigen, dan zou men die opmerking niet eens kunnen maken. Wat mensen kunnen
denken, kunnen ze ook schrijven in hun literatuur. Die kan dan ook uitdrukking geven
aan gevoelens en overwegingen die ertoe leiden dat men gaat proberen de bestaande
orde omver te werpen. En men kan er de argumenten uit putten om zich ver te houden
van de maatschappij en alles wat met de politiek te maken heeft, om zich uitsluitend
te wijden aan het leven der verbeelding, aan dromerij, contemplatie of de bestudering
van de literatuur.
Literatuur kan mensen aanzetten zowel tot mooie als tot lelijke activiteiten. Een
aantal jaren geleden heeft een lid van de Eerste Kamer naar aanleiding van enige
literaire werken gesproken over 'volksvergiftiging'. De toenmalige staatssecretaris
Van der Laar heeft daarop geantwoord, dat kunst die werkelijk kunst is niet vergiftigen
kan. Men zal er echter voor moeten waken,
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heeft hij eraan toegevoegd, dat niet onder het etiket van kunst volksvergif wordt
binnengesmokkeld.
De bewindsman was hier kennelijk het slachtoffer van enige samenhangende
misvattingen. Ongeveer deze: Literatuur betekent niets. Of, als men er enige inhoud
uit kan halen, dan is die zo verheven, dat er aan toepassing op het dagelijks doen en
laten van mensen niet gedacht mag worden. Als kunst werkelijk kunst is, dan is zij
ook heilzaam en brengt zij de mensen op een hoger plan.
In werkelijkheid is het zo, dat literatuur, juist omdat zij altijd iets betekent, wel
degelijk vergiftigen kan. Voor gevoelige lezers die niet kritisch genoeg zijn, is
literatuur vaak gevaarlijk. Alle meesterwerken horen thuis op de Index, de bijbel
inbegrepen. Lezers hebben trouwens een actief aandeel in het bepalen van de functie
van de literatuur. Voor de een is vergif wat voor de ander medicijn is. Iedereen heeft
wel eens gehoord van de golf van zelfmoorden die over Duitsland zou zijn gegaan
na de publikatie van Goethe's Die Leiden des jungen Werthers. Het zou dwaasheid
zijn om boeken die een ongunstige invloed hebben op sommige mensen op die grond
te veroordelen zonder tevens na te gaan of ze op anderen niet een gunstige invloed
uitoefenen. En bovendien zonder na te gaan of er niet een veel ongunstiger invloed
uitgaat van al die publikaties en verschijnselen die helemaal niet de pretentie hebben
literatuur te zijn. Men kan nu eenmaal niet zeggen dat een hamer die zo nuttig is als
hij door een timmerman wordt gehanteerd, ongeschikt is om er iemand zijn hersens
mee in te slaan. Wie beweert: met een ware hamer kan men niets lelijks doen, maakt
een onzinnige opmerking.
'Abstracte kunst' past in ieder politiek stelsel, harmonieert met iedere
wereldbeschouwing. De Sowjet-fanatici die het 'formalisme' in de kunstbeschouwing
veroordeelden, hebben te veel gevraagd. Zij wilden een socialistisch realisme dat
dienstbaar zou zijn aan hun politiek. Zij verjoegen iets neutraals, iets ongevaarlijks
en kregen er een vijand voor in de plaats.
Al wordt het woord 'volksvergiftiging'door sommigen lichtvaardig gebruikt, zij
hebben in zoverre meer gelijk dan die staatssecretaris, dat de literatuur geen
ongevaarlijke zaak is. Ook de godsdienst, die door velen als heilzaam wordt
beschouwd, heeft
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in de geschiedenis rampen aangericht. De mensen hebben elkaar met de verhevenste
motieven vervolgd en op de brandstapel gebracht en doen dat nog. Hoe zou de
literatuur, die lang niet altijd zulke hoge pretenties bezit, maar die, concreet, iets
betekent, aan de algemene regel ontsnappen dat men er goed en kwaad mee kan
bedrijven?
De functies van de literatuur zijn veelvoudig. Wat men vindt dat zij zou moeten
zijn, hangt samen niet alleen met wereldbeschouwing en geloof, maar vooral ook
met de ontvankelijkheid die men voor het medium heeft. De literatuur houdt de
mensen een spiegel voor, is meermalen gezegd. En inderdaad heeft zij te maken met
bewustheid en bewustwording. Men leeft intensiever, als men niet alleen leeft, maar
het ook weet en ziet. Verder heeft de literatuur te maken met zelfkennis. En hebben
de Grieken niet al beweerd dat daarin het begin te vinden is van alle wijsheid?
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Literaire kritiek
Als men onder literaire kritiek verstaat: de reactie die de literatuur bij de lezer en
oorspronkelijk bij de hoorder opwekt, dan is de literaire kritiek even oud als de
literatuur. Zelfs als die reactie alleen maar de vorm heeft van bijval of beloning van
een zanger, dan kan de waardering in het volume van de bijval of in de waarde van
de beloning zijn uitgedrukt. Er was in de tijd van de rapsoden, die hun epische liederen
ten beste gaven, wel degelijk al een regelbare reactie die als literaire kritiek mag
gelden. Homerus vertelt dat Odysseus bij zijn thuiskomst tijdens de massale
afslachting van de vrijers, die zich in zijn paleis genesteld hadden, de rapsode Phèmios
spaarde, nadat deze gezegd had in zijn smeekbede: 'ik heb mij zelf alles geleerd,
maar een god heeft mij allerlei liederen in het hart geplant.'
Het sparen van de zanger, terwijl andere medeplichtigen van de vrijers, zoals de
waarzegger, zonder pardon werden omgebracht, was een daad van literaire kritiek.
Het is daarbij goed te bedenken dat Phèmios deze gunstige kritiek misschien wel
heeft beïnvloed door zijn beroep op zijn goddelijke inspiratie en het autodidact zijn.
Het is een veel toegepaste methode om zich tegen een ongunstige of gevaarlijke
kritiek te verweren, al wil ik daarmee niet zeggen dat de gedachte van de goddelijke
oorsprong van de poëzie uitsluitend op deze overweging berust. Wel hangt natuurlijk
het autodidact zijn, dat hier zo uitdrukkelijk wordt geponeerd, samen met die
goddelijke pretentie van de dichter en daarom ook met zijn aanspraak op een
bijzondere behandeling.
Dat die aanspraak niet altijd gehonoreerd wordt, blijkt bijvoorbeeld uit een incident
dat door Plutarchus verteld wordt en dat door Shakespeare is overgenomen in zijn
Julius Caesar. De woedende bevolking heeft een man te pakken die Cinna heet en
die zij in stukken wil scheuren omdat zij hem voor Cinna, de samenzweerder, aanziet.
De man roept in zijn doodsangst:
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'Ik ben niet Cinna de samenzweerder, ik ben Cinna de dichter.' De burgers antwoorden:
'Scheur hem dan in stukken voor zijn slechte verzen.' En dat gebeurt.
Hier staan de literatuur en de wetenschap nog op een gemeenschappelijk terrein.
De waarzegger (een soort van wetenschapsman) wordt volgens Homerus evenmin
gespaard als de dichter volgens Plutarchus. Als men bestrijding, onderdrukking en
vervolging als een vorm van kritiek beschouwt, dan heeft die kritiek onder de
wetenschapsbeoefenaars zeker meer slachtoffers gemaakt dan onder de schrijvers.
Zij delen ook dat beroep op de goddelijke oorsprong, waarmee o.a. gepoogd werd
de kritiek het zwijgen op te leggen. En evenals de literatuur trachtte de wetenschap
zich door de pretentie van een goddelijk karakter niet alleen van haar oorsprong,
maar ook van haar inhoud tegen de kritiek te beveiligen. Volgens Plato kon de
kringloop van de planeten niet anders dan cirkelvormig zijn, omdat de cirkel de
volmaakte, de goddelijke vorm is. En het duurde tamelijk lang vóórdat iemand (i.c.
Keppler) die opvatting kon kritiseren op grond van zijn waarneming dat de planeten
een ellips-vormige baan beschrijven. Als wij nu vaststellen: de wetenschap heeft aan
het doorbreken van die vrije kritiek die verificatie door waarneming in de plaats
durfde stellen van de dogmatische redenering, haar groei, haar ontwikkeling, haar
imposante en relatief pijlsnelle vooruitgang te danken, kunnen wij dan iets dergelijks
opmerken over de literatuur? Helemaal niet. En daarin vindt men een van de
hoofdredenen, waarom de wegen van literaire en wetenschappelijke critici uiteengaan.
In de wetenschap is een ontwikkeling aan de gang, er is een wereldbeeld dat steeds
verder wordt ingevuld. Nieuwe beschrijvingen van verschijnselen vervangen de oude.
In de literatuur is dat niet het geval. Wel is het een lichaam (als men het zo zien wil)
dat zich uitbreidt, wel zijn er geschriften die verouderen en voor de aandacht van de
lezer hun belang verliezen, maar de meesterwerken vervangen elkaar niet. De
gezangen van Homerus komen niet in de plaats van het epos van Gilgamesj,
Shakespeare maakt Sofokles niet overbodig. De roman is na Stendhal wel veranderd,
wel gecompliceerder geworden, maar niet vooruitgegaan. Het latere is in de literatuur
anders, maar niet beter dan het vroegere. Literaire schrijvers profiteren wel van
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hun voorgangers (ook zonder ze te plagiëren), maar zij vervaardigen geen verbeterde,
uitgebreide of vereenvoudigde editie van hun werken.
Men heeft het wel eens gedacht. Er is een tijd geweest, dat men de stukken van
Shakespeare veranderde, aangepast aan de smaak van de restauratie en de 18de eeuw.
Nog tot diep in de 19de eeuw speelde men in ons land zijn drama's alleen in de
classicistische, op het voorbeeld van Racine gemaakte bewerkingen van de Fransman
Ducis. Deze veranderingen hadden wel degelijk hun oorsprong in de kritiek die
Shakespeare in zijn originele vorm barbaars had genoemd. De romantiek is daarvan
teruggekomen en onze huidige smaak prefereert weer het oorspronkelijke produkt.
Ook de gedachte dat er in de literatuur een beschavings-, een verfijningsproces aan
de gang is, vindt weinig aanhangers meer in een tijd als de onze, waarin verfijningen
en stileringen als belemmeringen worden ondervonden voor het contact met de in
het kunstwerk opgeborgen waarheid. Zij werken als camouflage en hypocrisie.
Weerstanden van hofculturen tegen de ruwheid van de oude schrijvers zijn evenals
de Victoriaanse preutsheid uit de geldende smaak grotendeels verdwenen. De literaire
kritiek heeft niet de oude meesterwerken, maar wel de 'verbeteringen' daarvan
vernietigd en daarmee haar eigen functie rigoureus op een ander plan gebracht dan
de wetenschappelijke kritiek.
Nu is die functie ook altijd anders geweest. Alleen in de tijd van de Verlichting
heeft men een ogenblik kunnen denken dat de wetenschap en de literatuur
gemeenschappelijk onderweg waren, op dezelfde manier begeleid en gestimuleerd
door de kritiek. De functie van de literaire kritiek is van oudsher een andere geweest
dan die van de wetenschappelijke kritiek, omdat de eerste samen met de literatuur
is ontstaan en de tweede pas van betekenis werd in het stadium waarin verificatie
door waarneming aan de orde kwam. In de literatuur heeft altijd het behagen voorop
gestaan, het amusement, de verstrooiing, het activeren van de fantasie en het
zelfgevoel. Deze op een geestelijk genot gerichte activiteit was al in het oude
Griekenland gesteld in de sfeer van de wedijver. Zoals men daar lichaamskracht en
behendigheid altijd heeft gezien als een aanleiding tot wedstrijden - de kampioenen
moesten zich met elkaar meten - zo werden er ook
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toernooien gehouden in het dichten, het voordragen en het zingen. De Atheense
tragici gaven hun stukken ter vertoning in wedstrijdverband. Deze praktijk
veronderstelt jury's of kunstrechters die met de beoordeling belast waren, systemen
van puntentelling of beoordelingscategorieën e.d. In het wedstrijdklimaat is het
onvermijdelijk dat men zich de normen waarnaar men oordeelde bewust werd en dat
zij geobjectiveerd en geformuleerd werden. In Griekenland heeft men zich dan ook
met de problemen van deze esthetische normen serieus beziggehouden met een
resultaat dat voor lange tijd zijn afronding kreeg in de Poetica van Aristoteles.
In Griekenland bestond niet alleen een literaire kritiek, die op grond van esthetische
normen vergelijkend te werk ging, maar ook die vorm van literaire kritiek die nog
steeds bestaat en zoveel onbegrip en ergernis wekt, n.l. de uitvoerige bestrijding van
de reputatie van één bepaalde auteur. De oudste literaire criticus die ons bij name
bekend is, is de uit Macedonië afkomstige Zoïlus, die in de 4de eeuw vóór Christus
leraar in de retorica was in Athene. Hij bestreed Isocrates en Plato, maar hij is vooral
berucht geworden door zijn felle aanvallen op Homerus, tegen wiens gebruik van
het fabelachtige en wonderbaarlijke hij vooral bezwaar had. Zoïlus werd in de oudheid
wel de Homèromastix genoemd, de gesel van Homerus en ofschoon hem dat bij de
meeste weidenkenden een slechte naam gaf, kan men toch ook niet voorbijzien aan
de zuiverende werking die zelfs van malicieuze en maniakale kritiek als de zijne kan
uitgaan. Het aanzien van Homerus is door Zoïlus niet werkelijk geschaad, maar hij
heeft wel degelijk een verdienste gehad door de introductie van de waarheidsnorm
in de verhalende literatuur.
In sommige genres zoals dat van Homerus is de toepassing van deze norm unfair,
maar in de geschiedenis van de literaire kritiek, die zich hierdoor ook, lijkt het, van
de wetenschappelijke kritiek onderscheidt, kan de onjuiste of unfaire bestrijding een
zelfstandige waarde hebben. Dit hangt waarschijnlijk hiermee samen dat
wetenschappelijke kritiek een begeleidend verschijnsel is van wetenschapsbeoefening,
terwijl literaire kritiek een eigen vorm van literatuurbeoefening kan zijn. De
Litterarische Fantasiën en Kritieken van Busken Huet geven hem een eervoller plaats
in
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onze literatuur dan zijn zeker niet onaardige roman Lidewyde. De criticus die partijdig,
gedreven maar talentvol, een bepaald standpunt verdedigt, kan in zijn scherpe, soms
niet helemaal faire aanvallen, meer voor de literatuur betekenen dan de bedachtzame
man van smaak die romans of gedichten vervaardigt. Zo heeft Sainte-Beuve een
waardevolle, maar zeker niet juiste aanval gedaan op Flaubert en Proust op
Sainte-Beuve. Op die manier heeft Emerson Dickens geattaqueerd, Nietzsche Wagner,
Henry James Tolstoi, Edmund Wilson Kafka. In die gevallen zijn de aangevallenen
niet onder de agressie bezweken, evenmin als Homerus onder die van Zoïlus. Er zijn
ook gevallen, waarin de aangevallene wel ongeveer verpletterd is, zoals Dirk Coster
onder de stormloop op hem ondernomen door Du Perron. Als er een literaire criticus
opstaat die dat onbillijk vindt, dan is een verdediging van het slachtoffer nog altijd
mogelijk.
Een van de bestaansgronden van de literaire kritiek is te vinden in de beschrijving
die de dichter Phèmios in de Odyssee van zijn dichterschap gaf. 'Ik ben autodidact
en een god heeft mij liederen in het hart geplant.' Als men aanneemt dat de dichters,
zoals zij vaak van zichzelf verklaren, mensen zijn die niet weten wat zij doen, maar
die in een soort van trance doorgeven wat uit hoger sferen tot hen komt, dan is het
plausibel dat anderen, literaire critici, proberen na te gaan wat zij gedaan hebben en
tevens proberen een antwoord te vinden op vragen die rijzen naar aanleiding van
deze onbewuste werkwijze. Bijvoorbeeld: indien het getuigenis van de dichter over
de gang van zaken juist is, kan men dat dan ook zeggen over zijn interpretatie ervan,
n.l. dat er een goddelijke inspiratie aan het werk is geweest? Men kan staande houden
dat een dergelijke vraag buiten het terrein van de literaire kritiek valt, omdat deze
zich zou moeten bepalen tot het begrijpen en het waarderen van het literaire geschrift.
Naar mijn mening kan een literair criticus die taak alleen behoorlijk vervullen, als
hij randgebieden die zowel tot de psychologie als tot de literatuurwetenschap behoren,
binnen zijn aandacht trekt.
Voor de dichter is specialisatie soms nodig, voor de criticus niet. Een taakverdeling
volgens de scheidingslijn tussen denken en doen is geen normaal gevolg van de
specialisering die door

H.A. Gomperts, Intenties I, Kritieken en over kritiek

49
de uitbreiding van de kennis nodig is geworden. Soms is de verdeling van specialisten
in theoretische en praktische voor beide competenties een belemmering. Men is zich
daarvan in vitale kwesties ook wel bewust. Gewoonlijk voelt men er niet voor om
zich te laten opereren door iemand die heel handig met het mes kan omgaan, maar
die de wenselijkheid en de gevolgen van operatief ingrijpen niet kan beoordelen.
Aan de andere kant is specialisatie volgens de scheidingslijn tussen theorie en praktijk
ook niet geheel willekeurig. Er ligt een psychologische werkelijkheid aan ten
grondslag. Het is niet alleen zo, dat instinctief handelen door al te grote bewustheid
kan worden gestoord, maar ook dat vaardigheden die door denken mogelijk zijn
geworden een voortgezet denken bemoeilijken.
Men kan zich voorstellen dat de eerste werktuigen gemaakt zijn door mensen die
zich van hun mededieren onderscheidden door ze te bedenken. Maar het leren hanteren
van dat gereedschap kostte een inspanning die de handwerksman belemmerde in zijn
verdere ontwikkeling. De afbeeldingen die 15 of 20 duizend jaar geleden aangebracht
zijn in grotten als die van Altamira en Lascaux, zijn vervaardigd door mensen die
wel degelijk gedacht hebben vóórdat zij gingen schilderen. De individuen echter die
zich met hartstocht en eenzijdigheid op dat schilderen hebben toegelegd, benamen
zich daardoor de mogelijkheid om iets anders uit te denken.
Het denken zit het doen oorspronkelijk niet in de weg, maar de scholing die iedere
vaardigheid vereist, sluit gemakkelijk andere mogelijkheden uit. De
beschavingsgeschiedenis bestaat uit het telkens opnieuw kweken van kundigheden
die eindpunten zijn. De evolutie zet zich voort door steeds weer een trap lager te
beginnen bij het ongespecialiseerde materiaal. Het doen werkt belemmerend op het
denken, omdat voor het kunnen zoveel inspanning nodig is. En niet alleen inspanning,
ook een bijzonder soort geestelijke organisatie. De artistieke creativiteit is in vele
gevallen afhankelijk van een psychische uitzonderingstoestand waarin het verstand
niet is uitgeschakeld, maar gericht op één doel en waarbij remmen en tegenwichten
die in een normale toestand de geestelijke activiteit controleren, zijn lam gelegd.
Men bereikt die uitzonderingstoestand door middel van een roes en
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deze kan weer door geestelijke oefening of door lichamelijke uitputting of bepaalde
vergiften zoals alcohol en opium tot stand worden gebracht. In de oudheid kent men
de dionysische waanzin, die soms als furor poeticus kan werken en men schrijft de
vermogens die men in de uitzonderingstoestand verkrijgt toe aan 'enthousiasme',
letterlijk de bezetenheid door een god of aan 'inspiratie', inblazing door een god of
door de muze. Zo komt de voorstelling van de kunstenaar die niet weet wat hij doet
in de wereld. Het genie wordt beschouwd als een werktuig van een bovennatuurlijke
macht of ook wel als een natuurfenomeen. Het produceert een schilderij of een
symfonie zoals een poes jongt, zonder ook maar een flauw idee te hebben van wat
er precies gebeurt.
Dit is een populaire voorstelling van het kunstenaarschap, die vooral tijdens de
romantiek succes heeft gehad, maar die zelfs in gematigde vorm maar hoogst zelden
aan de werkelijkheid beantwoordt. De praktijk is dat kunstenaars geoefende, hard
werkende mensen zijn die de roes vervangen hebben door een getrainde concentratie,
door de routine van de gerichte aandacht. Zij hebben eeuwenlang een bepaalde taak
verricht, gewerkt naar bepaalde regels en voor 99% heel goed geweten wat zij deden.
Aan hun scheppingen bleef hoogstens die ene procent mysterie verbonden die hun
verwondering uitdrukt achteraf over wat zij hadden tot stand gebracht. Daarin is dan
het aandeel van de inspiratie of, zoals men tegenwoordig zegt, van het onderbewuste
verdisconteerd. Als wij vooral denken aan de kunstenaars van de renaissance en het
neoclassicisme, dan vinden wij mensen die de kunstregels van Aristoteles
eerbiedigden, zoals die in hun eigen tijd herzien en opnieuw geïnterpreteerd waren.
Zij deden dat niet op grond van een blind vertrouwen op een autoriteit, maar omdat
zij meenden dat deze regels de natuurlijke waarheid over het maken van kunst
uitdrukten. Het doel van de kunst was het afbeelden van de werkelijkheid, niet als
een automatische imitatie, maar als een zinvol geordende voorstelling, bestemd voor
de lering en het vermaak van beschaafde lieden. De kunst was een van de manieren
waarop men de chaotische werkelijkheid kon bedwingen, waarop men orde en sierlijke
wellevendheid kon opleggen aan de natuur. De criticus had een houvast aan deze
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normen volgens welke hij de kunstwerken kon beoordelen. Kenmerkend zijn de
bezwaren van Voltaire tegen Shakespeare, niet alleen omdat de Engelse schrijver de
aristotelische eenheden niet in acht nam, maar ook omdat hij de wellevendheid met
voeten trad. Voltaire vindt het bijzonder verwerpelijk dat de soldaten in Hamlet
praten met de ruwheid van soldaten in een kazerne, zonder er rekening mee te houden
dat zij zich op een toneel bevinden ten aanhoren van de koning en de voornaamste
personen des lands, die gewoon zijn op nobele wijze te spreken en voor wie men
zich overeenkomstig moet uitdrukken. Deze kritiek komt uit een andere wereld dan
de onze, een wereld met regels en decorum, maar toch was Voltaire in die wereld al
een relativist en een individualist, die eigen maatstaven hanteerde.
In de 18de eeuw begint de kentering in de kunstopvattingen die tot de revolutie
van de romantiek zou leiden. In plaats van in oppositie te zijn tegen de chaos gingen
de kunstenaars opponeren tegen de orde, tegen het mechanistische wereldbeeld dat
de wetenschap ontworpen had. De Italiaan Vico is de eerste die de nadruk legt op
de onbewuste aard van het artistiek scheppingsproces, een opvatting die triomfantelijk
te voorschijn komt bij Herder, die het dichten koppelt aan de folklore, aan dat
mythische element dat volksziel genoemd wordt. De ideale voorwaarden voor het
scheppen van kunst vindt men in de oorsprong der tijden, meende Herder, toen het
creatieve in de mens nog rechtstreeks communiceerde met leven en gemeenschap.
Men kan deze gebieden nu alleen bereiken door het bewustzijn en het verstandelijke
uit te schakelen. In schemertoestanden, duisternis, dronkenschap en waanzin vindt
men middelen om de verloren primitiviteit te herstellen: zoals men ziet, een oude
gedachte, die nu, in oppositie tegen orde, regels en beschavingsdecorum, een grote
vruchtbaarheid kreeg. Herder heeft ook een theorie over de criticus die z.i. een genie
moet zijn van dezelfde orde als de dichter die hij interpreteert. Ook hij moet zich in
de toestand kunnen brengen, waarin niet wordt geweten en gedacht, maar gevoeld
en ondergaan. Herder blijkt in de praktijk als schrijver over literatuur een rapsodisch,
impressionistisch criticus te zijn, die probeert de zielestaat waarin hij zich door het
kunstwerk is gaan bevinden op de lezer over te brengen.
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In de 19de eeuw ontstaat de romantische, onmaatschappelijke kunstenaar, een nog
steeds bestaand type. Hij is de chaotische natuurmens met lange haren, baard, een
open hemd omdat zijn aandoeningen hem voortdurend naar de keel grijpen en hem
dreigen te doen stikken. Hij probeert hardnekkig het verstand uit te schakelen. Hij
staat in contact met 'het elementaire'. Het opteren voor primitiviteit en chaos tegenover
orde en beschaving werd eerst opgevat als een perversiteit. Maar het was een
perversiteit die blijvende, voorlopig blijvende, veranderingen in de kunst-opvattingen
heeft aangebracht. In kritisch opzicht is de romantiek ook een bevrijding geweest
van onbruikbaar geworden kunstregels en van bepaalde beschavingsnormen die een
monopolie gekregen hadden. De romantische kritiek heeft veel meer van Shakespeare
begrepen dan Voltaire en zijn tijdgenoten. Maar waar men zich m.i. niet bij moet
neerleggen, dat is de romantische visie die de kunstenaar beschouwt als een geniale
dorpsidioot, een begenadigde krankzinnige of een lallende wijze. Het is weer Voltaire
geweest die Shakespeare een 'gille de village', een dorpshansworst, heeft genoemd,
maar de romantiek heeft dat denkbeeld aangehouden en er juist de hoogste lof in
gezien. Aan de andere kant lokt deze zienswijze ook weer onhoudbare reacties uit
van mensen die willen bewijzen dat de werken die op Shakespeare's naam staan,
door een geleerd, universitair geschoold man moeten zijn geschreven. Er zijn vele
gevallen bekend van geleerden die door deze gedachte alleen al in een
literair-historische roes gebracht kunnen worden, die schadelijker is voor het helder
oordeel dan welke beneveling door verdovende middelen dan ook.
In de vervaardiging van kunstwerken heeft het onbewuste, datgene in de geest dat
de kunstenaar niet steeds en onmiddellijk tot zijn beschikking heeft, ongetwijfeld
een belangrijk aandeel. De vraag is dus: hoe brengt hij vergeten en verdrongen zaken
naar de oppervlakte? Is er een andere mogelijkheid dan het paar-demiddel van de
romantiek, dat bestond uit het vergiftigen en het verminken van het bewustzijn? Uit
de ervaring van eeuwen en ook b.v. van de Chinese dichters (die niet de pose
aannemen van gepassioneerde kinkels maar van beschaafde geleerden) blijkt dat die
mogelijkheid wel degelijk bestaat.
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In elk geval, wat de werkwijze van de kunstenaar ook is, de criticus kan zijn functie
niet uitoefenen zonder een duidelijk besef van wat de kunstenaar beoogt en zonder
een duidelijk besef van wat hij, de criticus zelf aan het doen is. Hij moet zich niet
alleen afvragen wat hij doet, maar ook waarom hij het doet, met welk doel, omdat
de manier waarop hij kritiseert mede afhankelijk is van zijn inzicht in betekenis en
bedoeling van zijn werk. Nu moet men natuurlijk onderscheiden tussen de
psychologische grond waarom een bepaald persoon criticus wordt en de raison d'être
van de kritiek. Men kan bijvoorbeeld zeggen dat critici gefrustreerde kunstenaars
zijn die zich wreken op de geslaagde kunstenaars door ze te kritiseren. Maar hoe
laaghartig de gronden ook zijn waarom iemand criticus wordt, hij kan daarom nog
wel uitstekend voldoen aan de eisen die de functie stelt. Men kan uit de
weerzinwekkendste vormen van ambitie en geldingsdrift in de politiek gaan en
eindigen als een weldoener des volks. Zo kunnen critici vol zitten met nijd en
minderwaardigheidsgevoelens, maar toch zegenrijk werk verrichten in hun
cultuurbevorderende, opvoedende en smaakveredelende sector. Geselaars, beulen,
zijn ze vaak genoemd. En of ze gelijk hadden of niet, de slachtoffers hebben zelden
waardering voor hun activiteit aan de dag gelegd. Van een breed, literair-ecologisch
standpunt bezien zijn zij altijd nuttiger dan de allesmooivinders, die helemaal geen
critici zijn, maar makers van reclameteksten.
Men zou kunnen beweren dat de kunstkritiek vergeleken bij de kritiek op
wetenschappelijk werk iets overbodigs is. De kunstenaars componeren muziek,
verven een schilderij, schrijven een boek en het publiek geniet daarvan of niet, ook
zonder de bemiddeling of het begeleidend commentaar van de criticus. Maar zo moet
men het, geloof ik, niet zien. De critici zijn geen bemiddelaars, of priesterlijke
uitleggers van de kunst, al treden zij vaak zo op. Zij zijn het publiek zelf, de tot
oordeel des onderscheids gekomen organen ervan. De kunstenaars leveren hun
produkten dagelijks in groten getale af. Het publiek is daarbij passief, het ondergaat,
het is als een spons die alles opzuigt wat men in zijn nabijheid brengt, maar er zijn
ook kunstwerken die niet worden opgemerkt, die verdwijnen in de ruimte, als
boodschappen die niemand opvangt. De functie van de criticus is nu om
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namens het publiek een reçu af te geven, een ontvangstbevestiging. En dat reçu wordt
gepubliceerd, zodat alle belangstellenden ervan kunnen kennisnemen. Aan de
ontvangstbevestiging voegt men een beknopte omschrijving en beoordeling van het
ontvangen werk toe. En voor zover de kunstwerken de aandacht waard bevonden
worden, gaat men de oordelen telkens herzien. Er wordt over de waarde van
kunstwerken gepolemiseerd, het duurt vaak lang voordat een opinie zich
uitkristalliseert en zelfs als er een communis opinio is, behoort deze weer nu en dan
aan herijk te worden onderworpen. De critici zijn dus degenen die als publiek en
namens het publiek de oordelen vormen over het totale kunstbezit, zij zijn de
vooruitgeschoven posten, de voelhorens van het publiek. Daarbij is er natuurlijk nog
een taakverdeling: dagblad- en weekbladcritici maken een eerste selectie, in
maandbladen en andere publikaties is het meer bezonken kritisch oordeel aan de
orde.
De literaire kritiek heeft dus wel degelijk bestaansrecht, maar dat is geen verklaring
van het verschijnsel dat zij ook bestaat. Zij bestaat omdat er vraag naar is. Het publiek
heeft behoefte om ingelicht te worden over hetgeen er verschijnt.
Zij bestaat in de tweede plaats omdat er een aanbod is. Er is een massa arme duvels
die in een ondoordacht moment in hun jeugd besloten hadden zich aan de letteren te
wijden. Voordat zij het wisten, hadden zij vrouw en kinderen en onvoldoende geld
om ze te onderhouden. Gedichten en verhalen brengen in het merendeel der gevallen
niet veel op. Voor deze mensen zijn er twee mogelijkheden om er iets bij te verdienen:
vertalen en boekbespreken. Het tweede is oneindig veel makkelijker en vlugger klaar
dan het eerste. Ook daarom bestaat literaire kritiek.
Hoezeer het in deze branche ook wemelt van de amateurs, soms toch wordt de
literaire kritiek beoefend door vaklieden. En dat 'vaklieden' heeft hier een dubbele
betekenis. Een 'algemene' boekbespreker is vaak niet deskundig wat het onderwerp
van het boek betreft, maar hij is soms wel deskundig in het bespreken, in het beknopt
weergeven én beoordelen van een boek, in het op tijd en binnen de beschikbare
plaatsruimte produceren van een leesbaar stukje. Al deze elementen behoren tot zijn
deskundigheid: de tijd, de ruimte, de zinnigheid van zijn onderwerpen
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en bezwaren, maar het belangrijkste is, voor de redactie en voor de lezer, de
leesbaarheid. De literaire criticus die aan deze vereisten voldoet, moet bij al die
kwaliteiten nog een tweede deskundigheid bezitten: de literaire. Men zou kunnen
menen dat voor de wetenschappelijke criticus hetzelfde geldt: ook hij moet beknopt,
zinnig, op tijd en leesbaar over een boek kunnen schrijven en hij moet bovendien
verstand hebben van het onderwerp. De parallel is bedrieglijk,omdat verstand hebben
van een bepaald wetenschappelijk onderwerp en verstand hebben van literatuur zo
sterk verschillen. Het ene is een specialisme dat vrij zelfstandig kan bestaan, het
andere heeft met alles en niets te maken, maar vooral met dat onbepaalde en
onbepaalbare gebied van menselijke lotgevallen en emoties.
Een ander verschil is dat een wetenschappelijke criticus in het algemeen niet
geroepen zal worden om boeken uit het verleden, die of allang een ereplaats hebben
in de geschiedenis of vergeten zijn, te beoordelen. De literaire criticus moet dat wel
doen. Het kan niet alleen op zijn weg liggen om boeken van andere tijden en andere
landen op grond van nieuwe drukken of vertalingen te beoordelen, maar de
waardebepaling van literatuur van het verleden is voor de serieuze literaire criticus
een hoofdtaak.
Een wetenschappelijk werk, hoe belangrijk ook, is vaak niet meer dan de bekisting
van een betonconstructie. Is het beton klaar dan kan men de bekisting missen. De
literatuur als permanent historisch verschijnsel heeft een heel ander karakter. De
oude schrijvers zijn een blijvend bezit, tenminste als zij tot ons blijven spreken. Iedere
generatie moet dus opnieuw zijn verhouding bepalen tot de literatuur van het verleden.
De literaire criticus - en iedere literair-historicus zou tevens een literaire criticus
moeten zijn, omdat de literatuur, hoe ook benaderd, altijd tevens gewaardeerd moet
worden - moet dus de literatuur van het verleden bekijken op dezelfde voet als de
hedendaagse. Wat heeft Vondel ons te zeggen? Maar tegelijkertijd moet die criticus
voldoende kennis hebben van de cultuurgeschiedenis om de oude auteur in zijn eigen
tijd te plaatsen en de taal en de symbolen waarvan hij zich bedient in hun historisch
verband te begrijpen. De literaire criticus die oude schrijvers beoordeelt moet een
dubbel gezichtspunt hebben: het historische en het actueel-literaire.
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Dat betekent dus dat hij zonder een tamelijk grote deskundigheid zijn werk niet kan
doen.
Nog in een ander opzicht verschilt de deskundigheid die van de literaire criticus
geëist wordt, van de kennis van zaken die een wetenschappelijke criticus moet hebben.
Hij moet weten dat de verhouding tot de waarheid bij een literair werk heel anders
moet zijn dan bij wetenschappelijke mededelingen en ook hoe die verhouding moet
zijn. Wetenschappelijke mededelingen moeten verifieerbaar of weerlegbaar zijn,
terwijl dat criterium in de literatuur niet geldt. Het belangrijkste verschil is misschien
wel dat de gebruikte taal, hoezeer ook gemeenschappelijk, in het ene geval heel
anders functioneert dan in het andere. De literaire criticus heeft evenals de
wetenschappelijke te maken met taal die een bepaalde informatie symboliseert, maar
de onduidelijkheid van het medium, in de wetenschap een gebrek, wordt in literaire
teksten ook als 'taal', n.l. symboliserend gebruikt -en dat is juist wat ze 'literair' maakt.
In alle boeken moet men uit taal, uit statistieken, uit formules een aantal mededelingen
aflezen, maar die mededelingen zijn in de literatuur opnieuw symbool voor
bewustzijnstoestanden die niet rechtstreeks kunnen worden weergegeven. Behalve
een deskundigheid, die bestaat uit een zekere belezenheid, uit kennis van soortgelijke
en geheel andere geschriften dan het beoordeelde boek, heeft de literaire criticus een
heel speciaal soort deskundigheid nodig die niet aangeleerd kan worden, ofschoon
wel geoefend en ontwikkeld. Het is de competentie om niet duidelijk omschreven
bewustzijnstoestanden uit de voorgrondsmededelingen af te lezen. Het is een
'intelligence du coeur', d.w.z. het vermogen om het onbekende te herkennen. Dit
vermogen hangt weer samen met de bereidheid niet alleen tot introspectie, maar ook
met een zekere geoefendheid daarin. Dat betekent overigens niet dat het literaire
geschrift niet een object van analyse zou kunnen zijn.
Aan het wezen van de literatuur komt m.i. geen metafysica te pas. Literatuur is
menselijke communicatie van menselijke oorsprong. Alleen het onderwerp van die
communicatie is niet eenvoudig, niet meetbaar, niet definieerbaar, omdat kernen van
menselijke ervaring niet verder kunnen worden herleid. Zij kunnen wel worden
herkend, zoals men een nog nooit geziene af-
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stammeling van een vriend herkent aan een gelijkenis, die nergens en overal inzit.
Men kan er zich natuurlijk uitvoerig mee bezighouden, hoe mooi, hoe bijzonder, hoe
kunstig de ervaring onder woorden is gebracht, maar dat is alles secundair ten opzichte
van de ervaring zelf. Die interesseert ons, omdat wij willen weten hoe anderen,
beteren vaak, maar met soortgelijke gegevens als wij, het hebben aangelegd met die
improvisatie waartoe wij allen gedwongen zijn en die wij het leven noemen. Deze
dingen, die wezenlijk zijn voor de literatuur, zijn ook wezenlijk voor de literaire
kritiek.
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De twee wegen van de kritiek
Conrad Busken Huet schreef in 1868: 'De nieuwere litterarische kritiek onderscheidt
zich van die der Letteroefeningen weleer, voornamelijk hierdoor dat zij in elk auteur
van eenige beteekenis een belangwekkend menschelijk wezen ziet. Hare leer is, dat
een schrijver juister gewaardeerd wordt, naarmate men zijne werken meer als een
uitvloeisel van zijn aard, en hemzelf nadrukkelijker als een kind beschouwt van den
maatschappelijken toestand, te midden waarvan hij geboren is en geleefd heeft, of
voortgaat te leven.'
'Die methode', aldus Huet, 'heeft ongetwijfeld hare schaduwzijden. Zij stelt de
kritiek bloot aan het verwijt, in den loop des tijds mauvaise langue te zijn geworden;
en de beschuldiging is dikwijls verdiend. Er staat tegenover dat, door haar toedoen,
de gezigteinder der litteratuurgeschiedenis veel ruimer is geworden, en het grondig
beoordeelen van een schrijver, in onze dagen, historische en zedekundige oefeningen
eischt, waaraan vroeger slechts bij uitzondering gedacht werd. Onze kritiek is eene
moeijelijke methode; en zulke methoden zijn de slechtste niet.'1
Huet stelt hier twee soorten van literatuurbeschouwing tegenover elkaar: de
beoordeling van het werkstuk naar regels van smaak, naar blijken van getoonde
vaardigheid en geleerdheid; dat is de kritiek der Letteroefeningen en de
literatuurbeschouwing, die in zijn tijd de nieuwere kritiek kon worden genoemd, die
bij een opmerkelijk geschrift op zoek ging naar de belangwekkende menselijkheid
van de auteur en die verder dan de auteur speurde naar de maatschappelijke
omstandigheden die hem voortgebracht zouden hebben. Het is duidelijk dat Huet bij
deze uiteenzetting niet alleen dacht aan Sainte-Beuve en diens veelzijdige, vooral
biografisch gerichte kritiek, maar ook aan de theorieën van Taine die aandacht
voorschreven voor afkomst, milieu en tijd.
Huet is in ons land niet de eerste die in zijn literatuurbeschou-
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wing uitgaat van het in de vorige eeuw door Buffon geproclameerde principe van de
eenheid van stijl en schrijver.2 Jacob Geel huldigt hetzelfde beginsel, als hij in 1838
een boutade van de jonge Nicolaas Beets kritiseert, waarin deze op een voor hem
karakteristieke manier stelling neemt tegen de vooruitgang. In een stuk waarin de
Leidse hoogleraar Geel de Leidse student Beets achtereenvolgens toespreekt als oude
paai, oude heer, afgeleefde man, papa, grootpapa en overgrootvader, schrijft hij ook
nog deze volzin:
'Daar het nu eenmaal mijne monomanie is, te gelooven dat de mensch en zijn stijl
één moeten zijn, heb ik U eene eer willen aandoen, met die identiteit bij U te
veronderstellen.'3
De eenheid van mens en stijl. Natuurlijk ligt die gedachte meer voor de hand als
het om essayisten gaat, om schrijvers die uit eigen naam sprekend hun opinies
formuleren, dan bij de auteurs van verhalen, gedichten en toneelstukken. Voor
Montaigne bestaat er geen twijfel dat hij het best kenbaar is uit zijn boek, niet alleen
omdat hijzelf er het onderwerp van is, maar ook omdat op die plaatsen, waar hij over
kennis en lectuur schrijft, niet de stof van belang is, maar de manier waarop hij dat
doet. 'Qu'on ne s'attende pas aux matieres, mais à la façon que j'y donne.'4 'Laat men
niet zeggen, dat ik niets nieuws heb gebracht,' zegt Pascal. 'De schikking van de stof
is nieuw. Bij het kaatsen speelt de een met dezelfde bal als de ander, maar de een
plaatst hem beter.'5
Multatuli beklaagde zich dat zijn verontwaardiging en droefheid zich zo vaak
moesten kleden in ''t lappenpak van de satire', terwijl de stijl van zijn brieven
toereikend had moeten zijn om hem aan recht te helpen. Hij zegt het niet alleen in
de Havelaar,6 maar verwijst ook naar zijn stijl in al dan niet verzonden, al dan niet
gepubliceerde ambtelijke epistels. 'Excellentie, is niet Uwe aandacht gevallen op
mijn' stijl die den stempel draagt der waarheid?'7
Wij mogen ons overigens gelukkig prijzen, dat deze schrijver het narrenpak van
de satire en de overige kostumeringen van de kunst niet helemaal versmaad heeft.
Hij is niet alleen zichzelf als de gewezen assistent-resident en de zaaier van nieuwe
ideeën, maar ook in het ambtsgewaad van ds. Wawelaar, in de sarong van Adinda
en onder de pruik van meester Pennewip.
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'Rien ne vit que par le style,' heeft Sainte-Beuve gezegd volgens Busken Huet, die
van mening is dat met dat woord, ondanks zijn zwevende betekenis iets van blijvende
waarde wordt bedoeld. 'Multatuli, waar hij op dreef is,' laat Huet daarop volgen,
'bezit die gaaf (van de stijl) in zoo hooge mate dat zijne werken in zichzelf,
onafhankelijk van de zaak die er in bepleit wordt, eene reden van bestaan hebben,
en men hem liefheeft en bewondert ook wanneer men met hem van gevoelen
verschilt.'8
Om het werk te doorgronden moet men de schrijver en zijn omstandigheden bezien.
Maar zijn stijl is al voldoende om hem te bewonderen en van hem te gaan houden:
ziedaar het kritisch credo van Huet. Het is een voorzichtig standpunt dat niet helemaal
overtuigt, omdat men zijn denkbeelden evenmin van de schrijver kan scheiden als
zijn stijl. Men kan natuurlijk 'van gevoelen verschillen', maar men kan een schrijver
als Multatuli niet bewonderen en liefhebben als men dat niet doet met inbegrip van
zijn denkbeelden en de zaak die hij heeft bepleit.
Hoe dit ook zij, Huet heeft zich duidelijk een voorstander betoond van een
beschouwingswijze waarbij het literaire werkmet-stijl verbonden wordt met de auteur,
het 'belangwekkend menselijk wezen' dat zich daarin manifesteert.
De beweging van Tachtig leidde tot een grotere en intensievere aandacht voor
vormproblemen, maar het beginsel van de eenheid van schrijver en werk, van mens
en stijl, tastte zij niet aan. Kloos zei het aldus: 'het eerste en onmisbare vereischte
van een goed gedicht is dus, dat het een individueele, persoonlijke uitdrukking heeft,
kenbaar aan de klank-expressie en aan de beeldspraak; omdat, het zij nogmaals
gezegd, de beste dichter hij is, die het sterkst, dat is het fijnst, dat is het individueelst
gevoelt, en dat gevoel het zuiverst weet te uiten.'9 Van Deyssel hecht belang aan het
criterium van de sterke persoonlijkheid, zoals blijkt uit zijn afrekening met Vosmaer:
'Geef eerst eens één literaire kritiek die er door kan, maar houd tot dien tijd toe de
dunne soep uwer flauwe gedachten over schoonheid en uw stotterend gekakel over
naturalisme enz. voor U. Merkt gij niet, als gij schrijft, dat gij een weeke, zwakke
persoonlijkheid zijt?'10
Bij Verwey vindt men een tempering van het extreme individualisme, doordat de
dichter, 'hetzij hij in zich of om zich ziet'
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[...] 'niets anders dan verwantschap vindt, verwantschap met het leven in hem,
verwantschap met de schepselen die, als hij, door het leven zijn voortgebracht. Hij
ondergaat niet, hij doet, want iedere aanraking buiten hem en iedere verzinking in
hem zijn een versterking van die persoonlijkheid die door al de krachten van zijn
gemoed en zijn geest gevoed wordt.'11 En Van Eyck trekt uit deze herziene opvatting
van de persoonlijkheid de consequentie voor de kritiek, die z.i. 'bijna altijd te
formalistisch, d.w.z. te uiterlijk' was: 'Doordringen in de persoonlijkheden,
uiteenzetten hoe een bepaalde innerlijkheid haar adaequate uiting moet vinden in het
kunstwerk, dit bij geheel verschillende wezens bewerkstelligen, het is de eenige juiste
kritische methode.'12
Van Huet tot Van Eyck is de Nederlandse kritiek gericht op de ontdekking van de
schrijver. Pas daarna, na de eerste wereldoorlog, komt aarzelend die andere methode
van literatuurbeschouwing naar voren, die het werk los van de auteur, geëmancipeerd
van de auteur, bekijkt. Aanleidingen daartoe kwamen uit het buitenland. De
symbolisten zijn min of meer bereid de dichter te offeren, te vergiftigen, te vervloeken
ter wille van het gedicht. Mallarmé wenst het initiatief te laten aan de woorden; het
ideaal van Valéry is een ontmenselijkte poëzie, waarin de dichter een abstract beginsel
is geworden. T.S. Eliot proclameert in 1919 in 'Tradition and the individual talent':
'Honest criticism and sensitive appreciation are directed not upon the poet but upon
the poetry.' En in hetzelfde opstel: 'Poetry is not a turning loose of emotion, but an
escape from emotion; it is not the expression of personality, but an escape from
personality.' Een nieuw tijdperk in de Angelsaksische kritiek begint met zijn uitspraak:
'...very few know when there is an expression of significant emotion, emotion which
has its life in the poem and not in the history of the poet.'13 Een andere
vertegenwoordiger van de nieuwe kritiek, John Crowe Ransom, heeft Eliot's positie
met enig recht gekenschetst als het herstel van de oude kritiek.14 Inderdaad mag men
er een terugkeer in zien naar een neoclassicisme, dat sinds de 18de eeuw niet meer
met zoveel gevoel voor traditie en individueel talent was aangehangen. Onder
voorbehoud van het verschil in kwaliteit kan men de kritische methode die Eliot
propageerde indelen bij de oude kritiek, die Huet achter
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zich had gelaten, de kritiek van de Letteroefeningen. In hetzelfde klimaat past het
geschrift Contre Sainte-Beuve van Proust.15 Afkeer van de biografische en
psychologische kritiek, waarvan Huet al de schaduwzijde had aangegeven, n.l. de
mogelijkheid van schandaal-journalistiek en lasterpraat, bestond natuurlijk speciaal
bij hen die een literaire façade gerespecteerd wilden zien.
Een belangrijker motief voor de terugkeer naar een onpersoonlijke kritiek was de
geldige overtuiging dat oppervlakkige wetenswaardigheden de aandacht afleidden
van steeds gecompliceerder wordende, symbolische teksten, die zonder een geduldige
beschouwing ontoegankelijk moesten blijven. In ons land vertegenwoordigden
Herman van den Bergh, Martinus Nijhoff, en D.A.M. Binnendijk deze tendens, die
o.a. door de felle reactie van het tijdschrift Forum niet tot ontplooiing kwam.
In hoeverre Van den Bergh tot de voorstanders van een overwegend formalistische
kritiek moet worden gerekend, is trouwens twijfelachtig. De preoccupaties van zijn
Nieuwe Tucht wijzen wel in die richting en misschien heeft zijn formule 'dichtkunst
is onafhankelijk en autonoom' er ook wel iets mee te maken.16 Nijhoff gaf aan de
beweging een grondtekst mee, die aan de idealen van Mallarmé herinnert: 'mijn
woorden, stijgend/zingen zich los van hun betekenissen.'17 Bij zijn schaarse
theoretische escapades vindt men die van de vorm met de twee inhouden: 'een
levens-inhoud, een vorm daarvoor en een geestelijke inhoud weer van de vorm; of
anders gezegd: een werkelijkheid, een verbeelding en een beeld. [...] Realiteit,
expressie,creatie. De stem wordt woord, het woord wordt zang.'18 Deze theorie vindt
weerklank bij Binnendijk, die tevens opmerkt: 'Poëzie is geen ontroerend spreken,
maar een van de aanleiding en den schrijver losgeraakt gewas, een natuurlijk
organisme, een bloem.'19 Kritiek van Ter Braak20 op Binnendijk's denkbeelden met
commentaar daarop van Du Perron21 en Marsman22 leidde tot Bloem's bekende
karakteristiek 'Vorm of vent'.23 Forum kreeg als beginselprogramma mee: 'wij kiezen
[...] partij tegen de vergoding van de vorm [...] ten koste van de creatieve mens; wij
verdedigen de opvatting, dat de persoonlijkheid het eerste en laatste criterium is bij
de beoordeling van de kunstenaar.'24
Van de na-oorlogse schrijvers namen de Vijftigers, ook wel
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experimentelen genoemd, een tussenpositie in. Blijkens de inleiding van Gerrit
Kouwenaar bij Vijf 5tigers verwierpen zij de suprematie van de vorm-in-het-algemeen
boven de inhoud, waren zij zelfs bezig de scheiding tussen vorm en inhoud op te
heffen en maakten zij tot op zekere hoogte gebruik van de meest vormeloze aller
methoden, de 'écriture automatique'. Wel beschouwden zij het gedicht als een
autonome aanwezigheid en evenals Mallarmé legde de experimentele poëet volgens
Kouwenaar zijn wil niet op aan het woord, maar liet hij zich door het woord de wet
voorschrijven.25
Een overwegend formalistische kritiek is in ons land voor het eerst systematisch
aan de orde gesteld in het tijdschrift Merlyn. 'Aandacht voor de vorm, voor technische
problemen', zo wordt in de inleiding gesteld, 'geldt' (in Nederland) 'als lichtelijk
ongepast. Een rechtgeaard criticus houdt zich met niets minder graag bezig dan met
het boek dat hij bespreken moet; zodra hij de kans schoon ziet, zoekt hij het hogerop
of verder weg. De meest verfoeilijke eigenschap van de doorsnee essayist in ons land
is zijn neiging nu eens filosoof te spelen dan weer psycholoog, op de ene bladzij als
historicus te paraderen en als politicus op de volgende, en vooral één ding tot iedere
prijs te vermijden: de behandeling van de tekst die hij voor zijn neus heeft.'26
Nu geloof ik dat het goed is bij een kritische bespreking van dit standpunt voorop
te stellen, dat een gedetailleerd onderzoek van de tekst, een analyse van de structuur,
zoals men gaarne zegt, omdat 'structuur' zoveel inwendiger klinkt dan 'vorm', een
nuttige en nodige arbeid is in de vele gevallen waarin die tekst zijn geheimen niet
onmiddellijk prijsgeeft. Stijlonderzoek en tekstexplicatie zijn van oudsher de
bezigheden geweest van de filoloog of de linguist. Zij hebben van het z.g. new
criticism dat zich uit de ideeën van Eliot en Richards27 ontwikkeld heeft, een heilzame
impuls gekregen. Hun arsenaal heeft zich uitgebreid. De bijdrage van de new critics
aan de tekstanalyse is hun op literaire associaties en meervoudige betekenissen
gerichte training, afgestemd als hun fantasie was op het achterhalen van woordspel
en dubbelzinnigheid bij de Engelse 'metaphysical poets' en het decoderen van het
geheimschrift van de symbolisten.
Sommige beoefenaars van dit vooral in Amerika tussen 1920
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en 1950 zeer bloeiende bedrijf hebben de tekstanalyse verdedigd als een voorbereiding
tot een meeromvattende filosofische of psychologische kritiek. Anderen hebben
beseft, dat de tekstanalyse, die zich tot zuiver formele problemen beperkt, een
abstracte en weinig zinvolle bezigheid is.28 Men kan geen woord hanteren zonder
met betekenissen te maken te krijgen, die niet kunnen worden losgemaakt van
sensibiliteit, van historisch verband, van maatschappelijke achtergrond, morele
bedoelingen en psychologische samenhang. In analyses die werkelijk expliceren zijn
deze problemen verwerkt met of zonder medeweten van de analyst.
Typerend is het misverstand dat aan de redeneringen van Merlyn's redacteur J.J.
Oversteegen ten grondslag ligt. Het is onjuist, betoogt hij, als de referentie-pun ten
van een kritisch oordeel in de werkelijkheid liggen buiten het gekritiseerde boek.29
Hij aanvaardt het bezwaar dat een criticus maakt tegen een boek, omdat er inbreuk
zou zijn gemaakt op de psychologische samenhang van één personage.30 Maar het
begrip 'psychologische samenhang' is toch zeker een buiten de wereld van het boek
gelegen referentie-punt. Dit is niet alleen een fout die theoretisch geconstateerd kan
worden. Hoe subjectief en afhankelijk van toevallige inzichten een begrip als
'psychologische samenhang' is, blijkt ook in de praktijk van de literatuurkritiek, als
men b.v. denkt aan Stoll's mening over Othello, wiens door Iago beïnvloede jaloezie
volgens deze realistisch-historisch georiënteerde visie zou berusten op een dramatische
conventie die de psychologische samenhang in Othello doorbreekt.31 De breuk tussen
de nobele natuur en de extreme jaloezie van dat personage bestaat alleen voor wie
een bepaalde psychologische conventie huldigt, n.l. die de mensen homogene karakters
toedicht. Volgt men een andere conventie, n.l. die de mensen ziet als innerlijk
tegenstrijdig, dan is er samenhang en dan is de veronderstelling van een dramatische
conventie, te weten die van de machtige invloed van een duivelse verleider, niet
nodig om die schijnbare breuk te verklaren. Het is in elk geval duidelijk dat men
zulke kwesties niet kan beslissen zonder referentie-punten die buiten het literaire
werk gelegen zijn.
Dezelfde criticus in Merlyn neemt in zijn definitie van het li-
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teraire werk op, dat de werkelijkheid ervan niet rechtstreeks naar een daarbuiten
bestaande werkelijkheid verwijst32 en daarmee is al heel wat water in de wijn gedaan
van een tevoren geproclameerde 'autonomie' van het literaire werk.33 Maar waarom
die buitenwerkelijkheid, waarnaar de binnenwerkelijkheid verwijst, hoewel niet
rechtstreeks, niet gebruikt mag worden bij de beoordeling, kan deze criticus niet
duidelijk maken. Verder denkende komt hij wel tot de erkenning, dat het gevoel voor
consistentie, waaraan de lezer het gelezene toetst, te maken heeft met zijn
werkelijkheidservaring. Hij tracht zich dan uit deze moeilijkheid te redden met de
scholastieke bewering dat 'de directe toetsing aan de werkelijkheid heeft plaats
gemaakt voor een immanente toetsing'.34 Het is duidelijk dat de wil om er een theorie
op na te houden en anderen op grond daarvan te bestrijden bij deze criticus zo krachtig
is, dat het soms aan zijn aandacht ontsnapt dat hij geen theorie heeft.
Dat neemt niet weg dat de praktische kritiek die de laatste jaren in Merlyn een
plaats heeft gevonden, meermalen een waardevolle bijdrage tot een intensievere
literatuurbeschouwing heeft opgeleverd, al moet het wereldvreemde terugdeinzen
voor een complete menselijke reactie een verarming worden genoemd.
Het is merkwaardig dat de redactie van dat tijdschrift, die in haar inleiding de
controleerbaarheid van kritische uitspraken als desideratum heeft gesteld,35 een
vergelijkbare positie inneemt met die van Raymond Picard in Frankrijk, die de erfenis
van Lanson probeert te verdedigen tegen de jonge vernieuwers die de Nouvelle
Critique heten te vertegenwoordigen.36
Het is een mooi streven om uitsluitend controleerbare uitspraken te willen doen.
Maar wat geldt voor de exacte wetenschappen is daarbuiten niet altijd houdbaar. Het
is begrijpelijk dat er filosofen zijn die betekenis ontzeggen aan uitspraken die niet
bewijsbaar of weerlegbaar zijn. Maar ook dat standpunt kan niet verhinderen, dat
sommige antwoorden op vragen die wij niet kunnen ontwijken, op een subjectieve
keuze berusten. De literatuurbeschouwing dwingt voortdurend tot zulke
oncontroleerbare antwoorden. De criticus oordeelt altijd op grond van een geheel
van persoonlijke ervaringen, controleerbare kennis en aprioristische overtuigingen.
Behalve die kennis is het enige con-
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troleerbare element in een kritisch oordeel de gelijkheid van de tekst, waarover
geoordeeld wordt, aan zichzelf. De betekenis die aan die tekst gegeven wordt, onttrekt
zich al aan de controleerbaarheid, wat eveneens en nog duidelijker geldt voor de
waardering die men eraan hecht. Natuurlijk kan men voor een interpretatie een min
of meer overtuigend pleidooi voeren, maar dat kan men ook voor een waardeoordeel.
Het is juist op dit gebied van onzekerheid en subjectiviteit dat de criticus met de
grootste exactheid en de grootste behoedzaamheid te werk moet gaan.
Hier moet de criticus zichzelf ondervragen in zijn relatie tot een tekst, die een
bepaald gezicht is van een ander. Niet: wat zou ik moeten vinden, willen vinden of
kunnen vinden, moet hij zichzelf vragen, maar wat vind ik, als ik al mijn sentimenten,
belangen en vooroordelen met bewustheid inschakel, wat vind ik, als ik zou moeten
antwoorden alsof ik de zekerheid had dat mijn oordeel in een grote boekhouding
over het menselijk gedrag wordt aangetekend en altijd bewaard blijft?
De taak van de criticus bestaat niet uit het doen van controleerbare uitspraken: dat
is zijn taakje, zijn elementaire en preliminaire verrichting. Zijn taak en zijn
verantwoordelijkheid is het zelfstandig en oncontroleerbaar oordelen, met zijn hoofd,
maar ook met zijn hart en zijn ingewanden. Alleen op die manier kan men recht doen
aan de betekenis die de literatuur in onze tijd heeft gekregen. Die literatuur pretendeert
niet alleen te zijn, maar wordt ook meer en meer gezien als het levenscommentaar
van een instantie die geen instantie boven zich duldt. Een aanzienlijke hoeveelheid
literatuur verwijst niet meer naar theologie of filosofie en vaak verwijzen deze
disciplines naar haar. Dat is de uitdaging waarop de kritiek een adequaat antwoord
moet kunnen geven.
Welk doel is ermee gediend om te doen alsof een literair werk een zelfstandig
bestaan leidt en niet de communicatie is van een auteur met lezers? Wat is het doel
van het niet-gebruiken van referentie-punten uit de werkelijkheid? Het opstellen van
zulke regels is goed voor puzzelaars, die met hersengymnastiek bezig zijn en met
het oplossen van zinloze cryptogrammen.
Hoeveel realiteit, voor de lezer herkenbare realiteit, durft een schrijver aan - dat
is een maatstaf die de kritiek niet kan opge-
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ven. Met realiteit is dan natuurlijk niet bedoeld de realiteit van het sociologisch of
psychoanalytisch rapport, maar de emotioneel beleefde, persoonlijk geordende,
karikaturaal, satirisch of op een andere manier geselecteerd en georganiseerd, zodat
een bepaalde visie van de auteur met zijn sentimenten en zijn conclusies erin is
neergelegd, een commentaar of een requisitoir. Zonder elementen die voor de lezer
herkenbaar zijn is er geen literatuur en zonder gebruik te maken van die elementen
is er geen literaire kritiek.
De bestrijding die Raymond Picard heeft geleverd van de nogal fantastische
interpretatie waarmee Roland Barthes de tragedies van Racine te lijf is gegaan, klinkt
overtuigend genoeg.37 Picard is hier op de vastere grond van de grotere kennis en de
beproefde traditie. In enkele andere opzichten lijken mij de opvattingen van Barthes
verkieslijk boven die van zijn opponent, b.v. waar hij niet terugdeinst voor
psychologisch of sociologisch getinte methodes, die buiten-tekstuele operaties, waar
Picard (evenals trouwens de redactie van Merlyn) zo huiverig tegenover staat.
Aanvaardt men eenmaal dat men zo veel mogelijk moet begrijpen van het literaire
werk met inbegrip van de maker en zijn problemen, dan is het niet moeilijk in te zien
dat verschillende methoden gebruikt kunnen worden om erin door te dringen. Men
kan door de deur of door een raam of via het huis van de buren over de dakgoot
binnenkomen. Als men ergens anders belandt dan in het bedoelde huis, ligt de fout
niet altijd bij de methode, maar vaak bij de toepassing ervan.
Psychologie - en de psychoanalyse in het bijzonder - is een bedrieglijke methode.
Zij lijkt snel, maar voordat men het weet, staat men in de verkeerde slaapkamer. Men
moet zich dus heel precies rekenschap ervan geven hoe men deze methode gebruiken
moet.
Een vraag die zich daarbij voordoet, luidt: Moet men de schrijver op zijn woord
geloven? Een romancier b.v. verklaart over een personage, laten wij hem Paul noemen,
dat deze, kleine Oedipus die hij is, een afkeer heeft van zijn vader. In het boek vinden
wij evenwel allerlei blijken van de bewondering en de genegenheid van Paul voor
zijn vader. Op grond van onze menselijke ervaring of op grond van onze
psychologische kennis of op grond van een
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combinatie daarvan schrijven wij Paul juist een ongewoon grote liefde voor zijn
vader toe. Hij ontveinst zich deze gevoelens, omdat ze hem in de weg zitten bij zijn
eigen ontplooiing of omdat hij ze onmannelijk vindt of omdat hij zich conformeert
aan de literaire mode van de vaderhaat.
Nu zijn er twee mogelijkheden: de auteur heeft deze contradictie tussen zijn
verklaring over Paul en de door hem aangebrachte symptomen bewust gearrangeerd
om de lezer samen met Paul in het duister te laten rondtasten en het aan hem over te
laten de waarheid, die immers altijd gemaskerd is, onder dat masker te ontdekken.
In dat geval moet zijn verklaring over Paul's haat worden opgevat als vanuit Paul
gedacht en voor wat de auteur betreft als een bewust toegepaste ironie. Deze auteur
moet dus niet op zijn woord geloofd worden, maar wel naar zijn bedoeling, die aan
de hand van andere woorden en door een psychologische duiding van de situatie
moet worden opgespoord. Er ligt hier geen probleem,tenminste voor wie zulke
psychologische duidingen kent en ze aanvaardbaar vindt.
De andere mogelijkheid is dat de auteur, nauw met Paul verbonden of ten dele
met dat personage samenvallend, zelf geloof hecht aan de geproclameerde haat,
terwijl hij de hints naar het tegendeel, die in het verhaal te vinden zijn, niet als zodanig
heeft bedoeld. In dat geval zit men wel met een probleem.
Men kan natuurlijk zeggen: wij hebben alleen te maken met de bewuste bedoelingen
van de schrijver. (Het standpunt van Picard t.a.v. Racine.) Wij moeten zijn werk
opvatten als literatuur en niet als een psychologisch document. Door een
psychoanalytische interpretatie, waarmee de criticus meer wil ontdekken dan de
auteur heeft bedoeld te zeggen, betreedt hij niet alleen het vakgebied van een ander,
maar hij oordeelt ook op grond van beperkt en geselecteerd materiaal en daarmee
dus in strijd met de methoden die de psychoanalyse zelf ontwikkeld heeft.
In deze gedachtengang is dus ook Freud's bekende interpretatie van Hamlet niet
aanvaardbaar. Hamlet's aarzeling om koning Claudius te doden werd door Freud,
zoals men zich herinneren zal, in een theorie, die Ernest Jones heeft uitgewerkt,
verklaard door zijn identificatie met de moordenaar van zijn vader op grond van zijn
eigen verboden oedipale wensen.38 Deze theorie
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maakt het nodig dat men Hamlet accepteert als het alter ego van Shakespeare en dat
men de motivering van Hamlet's aarzeling met de door de auteur bedoelde gegevens
onvoldoende vindt. Geen van beide stappen lijkt mij verantwoord. Ook de ingenieuze
kunstgreep om de psychoanalytische interpretatie van Hamlet te redden door Jung's
volgelinge Maud Bodkin lijkt mij niet geslaagd. Zij legt er de nadruk op, dat de
analyse geen betrekking heeft op Hamlet als een werkelijk levende man en ook niet
op de bedoeling die er in Shakespeare's geest geweest moet zijn. Wij analyseren,
zegt zij, onze eigen ervaring, die wij krijgen bij het meebeleven van het spel door
met alle hulpbronnen van onze eigen geest de woorden en de structuur van het drama
dat Shakespeare ons gegeven heeft, te ondergaan.39 Dat betekent dus dat wij het
Oedipuscomplex uit Hamlet halen, omdat wij het er eerst instoppen. Miss Bodkin
heeft in zoverre gelijk, dat de analyse die de criticus uitvoert, strikt genomen alleen
betrekking heeft op zijn eigen ervaring. Maar daarbij moet men bedenken dat het de
criticus niet vrijstaat om de ideeën die in zijn bewustzijn voorkomen, naar willekeur
op een literaire ervaring los te laten ter wille van de interpretatie. Hij moet een keuze
doen. Hij moet het toepasselijke gebruiken en het andere op een afstand houden.
Misschien kan Hamlet's relatie tot zijn moeder door het Oedipus-mechanisme, zoals
Freud het beschreven heeft, verduidelijkt worden. De toepassing van dat mechanisme
daarentegen op Hamlet's relatie tot zijn vader verschuift op een geforceerde manier
een situatie die andersoortig is en die niet kan worden vereenvoudigd tot Freud's
model.
Een principiële afwijzing van het toepassen van methoden als de psychoanalyse,
omdat ze nieuwer zijn dan de literaire werken die men ermee bestookt, is hiermee
niet bedoeld. Als men denkt aan de oude traditie die dichters afhankelijk maakt van
de inspiratie en aan hun eigen verklaringen dat zij zich werktuigen voelen van hogere
machten, dan is daarmee al de vergunning aan de criticus uitgereikt om verder te
gaan in de interpretatie dan de grens die met de bewuste bedoeling van de schrijver
getrokken is. Desgevraagd verklaart menige dichter dat hij niet weet wat zijn werk
betekent. Het is de plicht van de criticus om met alle beschikbare middelen te proberen
erachter te komen. De schrij-
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ver moet dus inderdaad soms niet op zijn woord geloofd worden. Soms ook wel. Het
verschil wordt niet afgelezen uit spelregels en ook niet uit gedragsregels die vastleggen
hoe men op een betamelijke manier met de literatuur moet omgaan. De criticus heeft
tot taak om met alle geschikte middelen te begrijpen en te waarderen. Hij kan zich
niet beperken tot 'de woorden op de pagina', afzien van wat hij uit anderen hoofde
weet, simuleren dat het werk niet door een mens geschreven is, op een bepaalde tijd,
in een bepaalde situatie, maar als het gouden boek der mormonen uit de hemel is
gevallen. Hij kan niet afzien van het gebruik van psychologische methoden, die min
of meer gênante waarheden aan de dag kunnen brengen, waarmee, zoals men zegt,
niemand iets te maken heeft.
De grenzen verschuiven. Het is kenmerkend voor onze tijd dat de literatuur steeds
minder esthetisch-formalistisch en steeds meer authentiek-documentair wordt. Zij
stoot het al te literaire af en lijft leven in. In memoires, brieven, dagboeken, reportages
dringt de realiteit in de literatuur door. Taine had dit soort documenten al bij de
letterkunde ingedeeld, omdat zijn criterium was het via de sentimenten kunnen
terugvinden van de mensen. Men bestudeert de schelp om zich het dier voor te stellen
dat erin gewoond heeft, aldus Taine, en op dezelfde manier vindt men in een document
de sporen van een mens.40
Samen met deze verschuiving voltrekt zich een wijziging in de directheid van
uitdrukking. De twee soorten circumlocuties, die de literatuur sinds de oudheid
gebezigd heeft, de decoratieve en de eufemistische, raken achtereenvolgens in onbruik.
Het onverbloemd taalgebruik voldoet aan een behoefte aan eerlijkheid, maar ook
aan een neiging tot provocatie, waarin jonge taalgebruikers uitdrukking geven aan
ergernis over de ouderen en ongeduld met bestaande toestanden.
Als oriëntatie-gebied van de jeugd is de literatuur onderhevig aan een
middelpuntvliedende kracht. In een versnellende beweging wordt zij naar de grenzen
getrokken, de grenzen van het bewustzijn, van de moraal en van het betamelijke,
waar de taboes afbrokkelen, en het schandaal begint. Een criticus die er iets van wil
begrijpen, moet wel op de werkelijkheid letten, op de oorlogen en de dreigingen die
in de kranten te vinden zijn.
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De eerste weg van de kritiek, die door Huet verlaten werd en die nu door de critici
van Merlyn is ingeslagen, is wat mooier geplaveid dan de aloude weg van de
Letteroefeningen, maar het is dezelfde weg. Men huldigt er zonder het te beseffen
nog steeds de regels van Aristoteles, die gesproken had van een 'structurele eenheid
van de onderdelen in dier voege, dat als een van hen verplaatst of verwijderd wordt,
het geheel ontwricht en verstoord zal worden.'41 'Aandacht voor de details van
stilistische hulpmiddelen (wat genoemd werd “retorische kleuren”), de classificatie
van figuren en het in tabellen onderbrengen van metra werd geimporteerd van de
theorie der retorica en in toenemende mate triomfeerde de opvatting van de vorm
als louter ornament over oudere, instinctievere organische concepties. [...] De regels
van de genres, die oorspronkelijk waren opgesteld als inherente wetten, werden
mettertijd spelregels en in de praktijk vaak een verzameling pedanterieën, die de
verbeeldingsarme lezer en criticus in staat stelde om te oordelen volgens een kant
en klare maatstaf.'42 Aldus Wellek's beschrijving van de literaire kritiek in de 18de
eeuw, waarin wij nog wel iets van eigentijdse kritische idealen kunnen terugvinden.
Het spreekt vanzelf dat de praktijk aan de gestelde idealen van de autonome
structuur-analyse niet beantwoordt. In zijn formele bezigheden zijn de waardeoordelen
binnengeslopen, zonder dat de criticus ze heeft opgemerkt. Terwijl hij denkt dat hij
structuurproblemen oplost, hanteert hij voortdurend psychologische,
levensbeschouwelijke en politieke opvattingen, die hij niet als zodanig herkent.
Terwijl hij meent dat zijn analyse uitsluitend naar objectieve criteria luistert, spelen
zijn idiosyncrasieën een onbespied spel.
Het is duidelijk dat alles wat op deze manier naar binnen gesmokkeld is,
onbeproefd, ongetoetst en vaak van geringe kwaliteit is. De criticus die meent dat
hij de psychologie erbuiten laat, arbeidt niet alleen aan de bescherming van zijn
vooroordelen, maar opereert bovendien met een onnodig gebrekkige psychologie,
zoals de criticus die meent dat hij de politiek erbuiten laat, gewoonlijk herkenbaar
is als een geheide conservatief. Hetzelfde geldt voor geloof, levensbeschouwing en
filosofie. De criticus die meent neutraal te zijn en te kunnen analyseren zonder
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standpunt in te nemen op dat gebied, geeft de mogelijkheid van een gefundeerd
standpunt prijs voor een stel lukrake opvattingen waarvan de implicaties voor zijn
kritiek, die er wel zijn, hem verborgen blijven.
Men moet erkennen dat de kritiek volgens de andere methode, de kritiek die in
het werk de auteur wil vinden, in vele gevallen gefaald heeft door aan het werk zelf
niet toe te komen en daardoor ook de auteur te missen. Analyse en interpretatie zijn
altijd noodzakelijk en het is een goed ding dat daaraan in de literaire kritiek meer
aandacht wordt gegeven. De andere weg van de kritiek, die volgens Huet historische
en zedekundige oefeningen eist, noemde hij terecht een moeilijke methode. De criticus
die volgens deze methode te werk gaat, heeft tot taak de geschriften die vlak bij de
realiteit gelegen zijn en die er soms zelfs niet uitgekomen zijn, met begrip voor die
realiteit te bekijken. Verder moet hij proberen het isolement van die andere literaire
kunstwerken die een wereld apart zijn, te doorbreken door ze te integreren in de
wereld die hij vertegenwoordigt. Daartoe moet hij het werk opnieuw definiëren in
de termen van die wereld. Voor deze herdefinitie is het nodig dat hij het werk
demythologiseert, d.w. z. dat hij laat zien dat het geen creatie is in de metafysische
betekenis van het woord, maar een communicatie van een menselijk auteur. Door
het begrijpen van het werk en door de waarde ervan te bepalen wordt die auteur
zichtbaar gemaakt als een soortgenoot en een lotgenoot die onze aandacht verdient.

Eindnoten:
1 Litterarische Fantasien en Kritieken I, Haarlem z.j. [1868], voorrede.
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duurzaamheid van geschriften niet waarborgt: 'Ces choses sont hors de l'homme, le style est
l'homme même.'
3 Onderzoek en Phantasie, Leiden 1838, voorrede. 'Vooruitgang' van Hildebrand (de eerste maal
dat Nicolaas Beets zich zo noemde) verscheen in De Gids, okt. 1837, werd herdrukt in Proza
en Poëzij en opgenomen in de Camera Obscura, vierde druk 1854.
4 Essais, Bordeaux 1580, II 10.
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12 'Aanteekeningen over rhetoriek', De Beweging IX, 1, 1913.
13 The sacred wood, London 1920, p. 42 e.v.
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17 Uit het gedicht 'Tweeërlei Dood', Vormen, Bussum 1924.
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Antwoord aan Oversteegen
Discussies of polemieken beginnen gewoonlijk koel en zakelijk, maar gaandeweg
komen zij onder invloed van een ingebouwd verwarmingselement. Het zakelijke
verschil van mening wordt persoonlijk getint, elke opponent krijgt het gevoel dat de
ander zijn standpunt opzettelijk of op zijn best uit domheid onjuist weergeeft en de
discussie wordt langzamerhand een uitwisseling van nauwelijks bedekte beledigingen.
En ofschoon er altijd een deel van de lezers of van het publiek is dat zich voor de
zakelijke kwestie interesseert en erop hoopt dat uit de botsing der meningen de
waarheid zou te voorschijn springen, is er een ander deel, voorzien van een eigen
ingebouwd verwarmingselement, dat zich dan pas plezierig gaat voelen. Misschien,
hoopt een aarzelende en onderdrukte barbaar in hun binnenste, valt er meer te beleven
dan een theoretische discussie, misschien worden er wel rake klappen uitgedeeld.
En als het gevecht voor één van beide tegenstanders een dodelijke afloop mocht
hebben, dan betreuren zij dat natuurlijk, als weldenkende toeschouwers, maar dan
hebben zij tenminste iets beleefd. Ik van mijn kant moet dat deel van het publiek de
teleurstellende mededeling doen dat ik het heel zakelijk en saai zal houden. Het kan
natuurlijk zijn dat Oversteegen mij straks vernietigt; dat moet worden afgewacht.
Het is misschien goed om te beginnen met vast te stellen welke verschillen van
mening er eigenlijk zijn. In sommige gevallen kan men alleen van meningsverschillen
spreken, indien men vasthoudt aan ietwat extreem uitgevallen formuleringen aan
beide kanten. Ik wil proberen om met voorbijgaan van die formuleringen de
bedoelingen te achterhalen, opdat we niet nodeloos verzeild raken in discussies over
schijngeschillen. Zo heb ik bij het overlezen van de verschillende uiteenzettingen
van Oversteegen een vraagteken gezet bij zijn opvatting over het verschil tussen de
schrijver in zijn werk en de schrijver achter het werk. Wat is die opvatting eigenlijk?
Aan de ene kant lees ik: 'Voor de litteratuur-
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beschouwer, die niet veel anders is dan een koppige lezer, is het onmogelijk om de
man achter het werk in het vizier te krijgen; hij kent slechts de man in het werk.
Tussen lezer en schrijver in staat het boek, en de lezer kan er niet omheen kijken. Er
bestaat dus, als men wil, voor de criticus wel een “persoonlijkheid” Vestdijk, maar
het is niet de meneer die in Doorn woont.' Moet men daaruit begrijpen, dat de man
in het werk ergens anders woont of helemaal niet woont? Deze onderscheiding tussen
de man in en de man achter het werk, een van de stokpaardjes van de esthetische
kritiek, berust m.i. op de onjuiste veronderstelling dat een schrijver weliswaar ook
maar een mens is, een ergens wonend wezen, maar tevens iets van andere,
waarschijnlijk hogere orde, namelijk een schrijver. Maar op een andere plaats in
hetzelfde artikel spreekt hij over 'ergocentrische critici', critici dus die het werk
centraal stellen, die menen dat men de essentiële eigenschappen van een auteur het
best in het werk kan leren kennen. Dat is precies wat ik ook vind. In het werk vindt
men de auteur beter dan waar ook. Door het werk te lezen kan men hem van binnen
bekijken, wat men niet kan als men bij hem op de thee gaat. Zijn wij het dus eens en
vervalt de tegenstelling die ik in mijn rede 'De twee wegen van de kritiek' gemaakt
heb tussen critici die in het werk de auteur willen vinden en anderen die dat niet
willen, althans ten aanzien van Oversteegen? Ik weet het niet. Op p. 156 van het
derde nummer van de vierde jaargang van Merlyn is de tegenstelling aanwezig. De
auteur citeert trouwens zichzelf uit het tweede nummer van de eerste jaargang. Maar
op een andere pagina schaart hij zich onder de critici die menen dat zij de auteur in
het werk het beste kunnen leren kennen.
Of er in dit opzicht een tegenstelling is of niet, ik zou in elk geval duidelijk willen
stellen, dat ik de gemaakte tegenstelling tussen personalistische en ergocentrische
kritiek niet kan aanvaarden. Voor mij openbaart zich een auteur in zijn werk, ik vind
in het werk een schrijver, maar daarom staat voor mij het werk juist centraal en al
de beweringen van Oversteegen dat dat niet zo zou zijn, moet ik als vergissingen
van de hand wijzen. Wat zijn eigen opvatting betreft, neem ik er nota van dat ook
hij het werk niet los ziet van de auteur. Hij is trouwens te veel geneigd om te

H.A. Gomperts, Intenties I, Kritieken en over kritiek

76
denken, dat mijn rede uitsluitend aan zijn adres en aan dat van Merlyn was gericht.
Ik had ook buitenlandse stromingen van structuralisten en estheten op het oog en
heb ze ook genoemd. De mening dat een werk bekeken moet worden als een ding
dat niet iets betekent, maar dat is en dat geheel los staat van de bedoeling van de
auteur, is zeer verbreid. De Amerikanen hebben er de term 'intentional fallacy' voor
ingevoerd. De opvatting van deze structuralisten lijkt mij het bestrijden waard, ook
al wordt zij niet door Oversteegen aangehangen. Nu kan men dat gemakkelijk denken,
omdat hij de bijbehorende termen wel gebruikt. Bijvoorbeeld 'autonomie'.
Wat betekent in het woordgebruik van Oversteegen 'autonomie'? Als ik hem goed
begrijp, bedoelt hij ermee dat ieder literair werk beantwoordt aan eigen
structuur-principes. Wat moet men daarbij denken? Hoe blijken die
structuur-principes? Het zijn principes die men afleidt uit de structuur van het werk.
Vindt men nu in het werk een afwijking van die principes, dan blijkt daaruit dat men
de principes niet goed had afgeleid. Autonomie houdt immers in, dat ook de
afwijkingen tot de principes behoren. De wet houdt de regel in mét de uitzonderingen.
Leidt men een wet af uit een bestaand werk (dus niet een regel die voor het onbekende,
toekomstige geldt) dan is die wet dus niets anders dan de principes van het werk met
alle uitzonderingen of zelfs het ontbreken van principes (wat ook een principe is).
Dat betekent dat 'autonomie' een misleidende metafoor is. De term voegt niets toe
aan het begrip van de afzonderlijkheid, de zelfstandigheid van het literaire werk. De
mededeling: het literaire werk is autonoom, betekent alleen: indien het begrip 'het
literaire werk' een zinvol begrip is, indien er objecten zijn, die men zo kan noemen
(en dat doen wij) dan bestaan die objecten als zelfstandige en onderling verschillende
verschijnselen. Oversteegen zegt (Merlyn 3/4, 275) dat hij de normatieve
nevenbetekenis van 'wet' wil kwijtraken en daarom zegt: autonomie betekent, dat
een gedicht gekenmerkt wordt door een geheel van samenhangende eigenschappen,
door een structuur kortom. Stelt men het zo, dan moet m.i. de conclusie zijn, dat men
het woord autonomie kan missen, omdat men met het veelvuldig gehanteerde begrip
structuur uitkomt. Wat is nu structuur? Oversteegen geeft
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ons een definitie (Merlyn 3/3,177): structuur = de unieke samenhang van alle aspecten
van vorm en inhoud. Deze definitie is zo veelomvattend, dat er geen enkel element
van een literair werk buiten valt. Immers het element 'samenhang' tussen alle aspecten
van vorm en inhoud wordt opgeheven door 'unieke' als beperkende bepaling, want
daardoor wordt het constateren van de afwezigheid van samenhang (wat dat dan ook
wezen mag) onmogelijk. Structuur in deze omschrijving betekent dus inderdaad
hetzelfde als autonomie, n.l. niets. Door te zeggen dat een literair werk autonoom is
of een structuur heeft, zegt men niets anders dan dat dat literaire werk bestaat. Voor
mij komt hier nog een onzekerheid bij t.a.v. de opvattingen van Oversteegen. Hij
zegt: er zijn twee begrippen autonomie; het ene is 'intentionele autonomie': (Merlyn
3/4, 270) 'Om de twee zo verschillende begrippen zover mogelijk van elkaar te zetten,
zou ik voor deze “intentionele autonomie” liever het ook door anderen gebruikte
termenpaar “open” en “gesloten” willen gebruiken.' Dan p. 272: 'open' of 'gesloten'
(hermetisch) heeft met autonomie niets te maken. P. 274: Tot zover de kwestie
open-gesloten (intentionele autonomie). Of hier staat onzin, of er zijn twee
begrippen-paren 'open' en 'gesloten' gebruikt? Het wordt niet duidelijk.
De zinledigheid van begrippen als autonomie en structuur brengt met zich mee
dat Oversteegen's onderscheiding tussen extra- en intra-literaire oordelen aanvechtbaar
is. Als hij de veroordeling van een werk wegens het uit de analyse blijkende haperen
van de psychologische samenhang intra-literair noemt, ziet hij over het hoofd dat
het criterium 'psychologische samenhang' niet aan het werk ontleend kan zijn. Als
hij de veroordeling van een boek op morele gronden extra-literair noemt, vergist hij
zich m.i. evenzeer, omdat hier precies als bij de zogenaamde intra-literaire oordelen
gegevens van het boek bekeken worden met een bij de lezer aanwezige maatstaf. De
morele beoordeling van een boek is een onderdeel van de literaire beoordeling en
vereist m.i. een even zorgvuldige lectuur, als men wil: analyse, om het object te
doorzien als een beoordeling volgens andere normen.
Dat ik de literatuur niet definieer en dat ik de grens tussen literatuur en document
niet precies kan aanwijzen is een gedrag of
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een nalatigheid waar Oversteegen zwaar aan tilt. Ik denk daarbij van alles, o.a. dit:
het is een illusie dat in de cultuur, in het geheel van dingen door mensen vervaardigd,
altijd scherpe onderscheidingen kunnen worden gemaakt. Men moet soms van
definities op dit gebied afstand doen, omdat de grenzen niet scherp getrokken kunnen
worden en men kan er afstand van doen, omdat men verschijnselen in groepen kan
onderbrengen op grond van gemeenschappelijke kenmerken, die voor verschillende
doeleinden in aantal kunnen worden gevarieerd. Bij weinig kenmerken krijgt men
een grote groep, bij veel kenmerken een kleine groep.
Een overgangsgebied tussen literatuur en wetenschap en tussen literatuur en
journalistiek is bijvoorbeeld het essay. Ik meen dat het alleen maar een praktische
kwestie is, waar men voor een bepaalde beslissing de grens trekt. Hetzelfde doet zich
voor bij een zeker soort documenten als brieven en dagboeken. Ik vind het best, als
men zegt: zij behoren niet tot de literatuur, mits men bereid is ze in bepaalde gevallen
als literatuur te behandelen, n.l. als zij juist op die manier het beste tot hun recht
komen. Naar mijn mening kan in die gevallen Oversteegen's criterium 'niet
rechtstreeks verwijzend naar een buiten het werk bestaande werkelijkheid' alleen
maar verwarrend werken. Dat dat deel van Oversteegen's definitie niet gehanteerd
kan worden, als men moet vaststellen of de Max Havelaar al dan niet literatuur is,
lijkt mij wel duidelijk. Het aandeel van de verbeelding speelt natuurlijk een belangrijke
rol in de literatuur, maar die is, ook buiten de literatuur, deel van de realiteit. In de
journalistiek bijvoorbeeld en in de reclame zit vaak meer onrechtstreekse verwijzing
naar de realiteit (het bewandelen n.l. van een omweg over fantasie en leugens) dan
in de literatuur, waar de opzet om de eigen realiteit zo nauwkeurig mogelijk af te
beelden gewoonlijk in het geding is.
De eigen realiteit, kan men vragen, is dat toch weer iets anders dan de ons
omringende werkelijkheid? De eigen werkelijkheden van schrijvers en lezers zijn
met veel overeenkomstigs en herkenbaars niet identiek. De verschillen en
overeenkomsten samen funderen het bestaansrecht van de literatuur. En zij leveren
een waarde-criterium op bij de lezer in de mate waarin hij stukken waarheid, bij hem
nog ongevormd en ongerealiseerd, herkent. Het rechtstreeks verwijzen naar de eigen
werkelijkheid of, als
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men wil: waarheid, van de schrijver, is wat er in literatuur gebeurt. Er zijn literaire
werken waarin de lezer moeite moet doen om zijn eigen werkelijkheid terug te vinden,
maar ook andere, waarin dat niet het geval is. De wereld van de fantasie, van het
sprookje, van de gelijkenis is soms directer dan een realistisch verhaal, directer dan
een afbeelding van alledaagsheid gezien door een temperament dat zeer belemmerend
kan zijn.
Hoe dit ook zij, het onrechtstreekse van de verwijzing naar de werkelijkheid hoort
op geen enkele manier thuis in de definitie van literatuur. Een volgend punt - en in
de opvattingen van Oversteegen misschien wel het belangrijkste punt - is zijn stelling,
dat het waarde-oordeel en de structurele analyse onverbrekelijk zijn verbonden. Om
de zaak duidelijk te stellen: het belang van een grondige analyse (aan het woord
structureel heb ik geen behoefte) beaam ik volkomen. Ik geloof niet dat men over
een werk van enige allure kan oordelen dat men niet goed gelezen heeft en in de
meeste gevallen betekent dat: geanalyseerd. Als ik mijn waardering heb uitgesproken
voor wat Merlyn op dit gebied heeft gedaan, dan is dat geen beleefdheidsfrase. Het
waarde-oordeel komt vaak al bij een eerste lezing tot stand, maar ik erken dat in de
gevallen, waarin een analyse ons eerst de gehele betekenis openbaart dat oordeel ook
pas volledig kan worden in en na die analyse. Maar men moet wel met enige
nauwkeurigheid nagaan wat er dan gebeurt. De lezer of criticus vormt het
waarde-oordeel in zich zelf door kennisneming, hetzij bij een eerste lectuur, hetzij
bij een analyse van het werk. Maar hij haalt dat waarde-oordeel niet uitsluitend uit
dat werk, noch bij vluchtige noch bij de grondigste analyse, maar uit de confrontatie
van dat werk met zijn eigen normen, vooroordelen, ervaringen, inhibities, wat men
wil, maar altijd op grond van wat en wie hij is. De analyse brengt zelf geen
waarde-oordeel voort. In de meeste gevallen zal de analyse hem in staat stellen het
waarde-oordeel dat hij bij eerste lezing gevormd had te rationaliseren. Maar ik laat
uitdrukkelijk de mogelijkheid open dat hij het oordeel pas in en na de analyse vormt.
Door de analyse dus ook, zoals Oversteegen stelt, maar niet door de analyse alleen,
zoals hij schijnt te menen.
Ik ben bezig niet zozeer om mijn ideeën te verdedigen door

H.A. Gomperts, Intenties I, Kritieken en over kritiek

80
ze met voorbeelden toe te lichten, maar alleen om te kijken waar nu de geschilpunten
zitten. Of er een verschil van mening is tussen de positie van de auteur, in of achter
het werk, is mij niet duidelijk. In elk geval zijn wij het erover eens dat het werk
centraal gesteld moet worden en dat het geanalyseerd moet worden. Ik meen verder
dat het gebruik van de begrippen autonomie, structuur, extra- en intraliterair in de
zin die Oversteegen eraan geeft, misleidend is en dat de gedachte dat de analyse op
zichzelf een waarde-oordeel oplevert onjuist is.
Ik wil hier nog twee punten aan toevoegen. De kwestie van het jargon en van de
wetenschappelijkheid. Men vindt in de moderne kritiek in het buitenland - ik zal het
nu niet differentiëren - een zich steeds uitbreidend jargon, dat de onverstaanbaarheid
van deze kritiek voor gewone lezers in de hand werkt. Nu is dat ten dele
onvermijdelijk. Een theoreticus, die nieuwe begrippen hanteert, heeft recht op een
eigen vocabulaire. In dat geval is het verwijt dat er een jargon gebruikt wordt unfair.
Maar in de gevallen dat de termen overblijfsels zijn van theorieën die zijn losgelaten
of om andere niet steekhoudende redenen zijn ingevoerd is een jargon een onding.
Niemand begreep ook, waarom de juffrouw van de koekebakker altijd zoveel Franse
woorden gebruikte, dat niet te pas komt in de burgerstand, 'en als ze 't weer doet,
Stoffel, zeg jij dan ook maar iets wat ze niet begrijpt. Dan zal ze toch zien dat wij
óók geen volk van de straat zijn, en dat wij óók weten hoe 't hoort.'
De lectuur van Oversteegen's theoretische uiteenzettingen geeft mij vaak de indruk
dat wij hier met koekebakkersjuffrouwen-Frans te maken hebben. Oversteegen
constateert bij mij een teveel aan ontzag, gecombineerd met een forse wrok ten
opzichte van het wetenschappelijk bedrijf. En hij zegt dat ik niet verbaasd moet
opkijken wanneer anderen (wie dat zijn, zegt hij niet) mijn pleidooi voor
oncontroleerbare uitspraken zien als een bewijs van een anti-wetenschappelijke
instelling. En ook D'Oliveira is van mening dat ik de wetenschap aan mijn laars lap.
Zij zullen niet verbaasd opkijken als ik dat tegenspreek. En toch doe ik dat niet,
omdat ik nu toevallig verbonden ben aan een instelling van wetenschappelijk
onderwijs. Ik doe dat omdat ik protesteer tegen een onjuiste voorstelling, die
rechtgezet moet worden.
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Wat wetenschappelijk is in het literatuur-onderzoek zullen we maar niet in deze
discussie betrekken. Maar ik wil wel vaststellen dat naar mijn overtuiging een eerste
eis van wetenschappelijkheid is om te onderscheiden tussen feiten en subjectieve
meningen. Iemand die wetenschap wil bedrijven moet in de eerste plaats de
onderzoeker als instrument van het onderzoek kritisch bekijken. Wat ik gedaan heb
is vaststellen dat in de literaire kritiek - een onderdeel van het literatuur-onderzoek
- het subjectieve, oncontroleerbare element, groot is en moet zijn. Dat de criticus
zich bewust moet zijn van dit subjectieve en oncontroleerbare, omdat hij anders voor
feit uitgeeft wat het niet is. Als men denkt dat een waarde-oordeel uitsluitend op een
objectieve analyse berust, doet men de wetenschap schade. Bovendien geloof ik dat
het goed is om te bedenken, dat de literaire analyse wel zo nauwgezet mogelijk kan
worden beoefend, maar zelfs dan grote onzekerheden blijft inhouden, die men niet
voor wetenschappelijke objectiviteit moet uitgeven. De heren Oversteegen en
D'Oliveira doen mij denken aan 17de-eeuwse doktoren die rondliepen met
klisteerspuiten en bastaard-latijn en die als ze bespot werden door Molière zich
verontwaardigd op hun wetenschappelijkheid beriepen. De literatuur-analyse is als
wetenschap in een stadium, waarin een vergelijking met de medische wetenschap in
de 17de eeuw m.i. op zijn plaats is.
Is er reden, kan men vragen, om theorieën te bestrijden, als men de praktijk van
de literaire analyse, zoals die in Merlyn beoefend wordt, toejuicht? Er zijn twee
redenen. In de eerste plaats juich ik die praktijk niet onverdeeld toe. Er zijn analyses
gepubliceerd in Merlyn - ik denk aan Oversteegen's behandeling van een sonnet van
Hooft - die m.i. tot verkeerde conclusies hebben geleid. Deze activiteit wekt bij een
bepaalde,laat ik het noemen onstuimige toepassing averechts. In de tweede plaats
leidt het eenzijdig verrichten van analyses, zonder aandacht te geven aan het vaak
zo veel moeilijker en riskanter waarderen tot een situatie van stereotiepe
literatuurbehandeling, die de wezenlijke dingen uit de weg gaat. Een goede illustratie
hiervan levert een opmerking van Lionel Trilling, die enige jaren geleden tegen zijn
zin een college moest geven over moderne literatuur. Om zichzelf de noodzakelijkheid
te besparen om persoonlijk te spreken over
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de moderne literatuur, zegt Trilling, en ook om mijn studenten te sparen gaf ik mijn
college zo literair mogelijk. Een paar decennia geleden, zegt hij, was de ontdekking
gedaan dat een literair werk een structuur van woorden is. Gedurende 2 of 3 jaar
probeerde ik de stof te behandelen als structuren van woorden. Maar ik streek tegen
de haren in. Van mijzelf, maar ook van de schrijvers - zij hebben weliswaar
woord-structuren vervaardigd, maar die waren niet statisch bedoeld, maar beweeglijk
en agressief. Men kan geen kanon beschrijven zonder de schade te schatten die het
kan aanrichten.
Dat is het. De structuur-analyse als alleenzaligmakende manier van literaire kritiek
is een alibi. En onderzoek speciaal van de moderne literatuur kan iets rampzaligs
worden als het zich op de vlakte houdt en zich daar verschuilt achter termen.
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Kritieken
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E.M. Forster A passage to India
Alleen de hartstochtelijk overtuigden bereiken iets in de wereld. Zij durven de
verantwoordelijkheid aan om slachtoffers te maken. Het geloof verzet bergen. De
twijfel verzet niets. Alles begrijpen is alles vergeven, zegt men, en het is duidelijk
dat de begrijper geneigd is niet alleen onrecht te vergeven, maar ook het te laten
voortduren en zelfs in een wijsgerig betoog het bestaan ervan te ontkennen. Een
kruisvaarder is geen wijsgeer en Don Quichot geen Hamlet, maar toch lijkt het
waarschijnlijk dat deze twee helften van het Europese bewustzijn bij elkaar horen
en afzonderlijk alleen catastrofen kunnen produceren - wat zij tot nu toe dan ook
ijverig hebben gedaan.
Zoals men ziet, is dit een vruchtbaar thema voor een uitvoerige verhandeling, die
ik gaarne aan de fantasie van de lezer overlaat. Ik zou ermee willen volstaan in dit
verband de figuur van de Engelse romanschrijver E.M. Forster te plaatsen, die iets
vervuld heeft van die zeldzame synthese van kruisvaarder en wijsgeer.
Het schrijven van boeken is niet minder 'actie' dan de daden van een staatsman,
d.w.z. het vereist geloof en eenzijdigheid; het schrijven van intelligente boeken, die
de correctie op de eigen eenzijdigheid behelzen, is vergelijkbaar met de passieve
glimlach van de kluizenaar in de wildernis. Men voelt hoe hachelijk dit evenwicht
is: te veel glimlach en de intelligentie trekt zich terug.
Forster nu is in een vijftal romans in de buurt van dit evenwicht gekomen. Hij is
een kruisvaarder in die zin dat hij uitdrukking geeft aan kritiek op hetgeen de mens
van zijn situatie maakt en hij is wijs genoeg om de menselijke tekortkomingen als
deel van de menselijke situatie te zien. Zijn belangrijkste thema - zoals Lionel Trilling
heeft opgemerkt - is 'het onontwikkelde hart': het tekort aan liefde, waaruit de andere
ondeugden, de misverstanden, de tragedies voortvloeien.
Hij kritiseert het onontwikkelde hart, het hart dat niet is
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uitgegroeid en volwassen geworden, maar de logica van deze kritiek brengt mee dat
hij zelf niet kleinhartig is tegenover de mensen met de kleine harten. Zijn schurken
komen er genadig af, zijn heiligen en helden hebben hun zwakke kanten. Zijn kritiek
op misstanden is scherp, maar niet bitter, zijn waardering van goedheid en schoonheid
niet zonder voorbehoud.
Forster is een scepticus die partij kiest - de partij van de verdrukten, hij is
maatschappelijk progressief - en een partijganger die zich niet laat verblinden of
meeslepen. Hij is beschikbaar voor iedere goede zaak, maar in laatste instantie een
individualist, die zijn ziel niet verkoopt.
Een dergelijke synthese is altijd een labiel evenwicht. Zij is niet produktief. Forster
publiceerde slechts vijf romans en de laatste dateert van 1924; sindsdien is de actie
door wijsheid geneutraliseerd. Zij zijn niet populair, behalve de laatste, A passage
to India, die niet zijn beste is. Want, zoals zijn vruchtbaarheid door de twee
tegenstrijdige elementen geblokkeerd werd, zo lijken zijn boeken zelf ook in hun
doeltreffendheid geblokkeerd. De lezer aanvaardt wel een tendens maar niet een die
tegelijkertijd wordt gerelativeerd, hij wil zich wel naar de strekkingloze schoonheid
van een vergezicht laten leiden, maar niet door iemand met moralistische bedoelingen.
Wat Forster het meest ontwapende, was tevens een van zijn beste kwaliteiten: zijn
ironie.
Forster's ironie is het steeds aanwezige teken van de gecontroleerdheid van zijn
hartstocht. Zijn ironie is zo 'droog' en verweven in zijn dictie, dat zij voor velen die
hem 'saai' vinden onmerkbaar is. Zij is zo tegengesteld aan de humor, die tot niets
verplicht, dat zij, indien merkbaar, aanstoot geeft. Zij is oneerbiedig waar het
onontwikkelde hart een conventionele houding verlangt. Zij veronderstelt waarden
die zij zelf niet ontziet. Het is een ironie die aanwezig is zowel in de taal als in de
situaties, zowel in de personen als in de 'boodschap' of de filosofie die hij verkondigt.
A passage to India, niet zo volmaakt als Howards End, dat van 1910 dateert, is
toch een voortreffelijk en reeds klassiek boek, waarin Forster's kwaliteiten geheel
tot hun recht komen.
Het is een roman over India en over de verhouding van de Engelse heersers tot de
Indiërs. Het is een ontleding van de kolo-
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niale situatie, bezien van de menselijke kant en het is een vernietigende veroordeling
van het kolonialisme. Deze veroordeling baseert zich eerst op het thema van het
onontwikkelde hart: de Indiërs zouden de Engelsen geaccepteerd hebben als zij
slechts met meer liefde bejegend waren, ids maar niet vanuit de hooghartige
rassen-superioriteitswaan iedere menselijke aanraking was vermeden.
Maar het laat tenslotte dat thema varen om te concluderen dat vriendschap niet
mogelijk is tussen een heersend en een onderworpen ras, ook al zijn de heersers nog
zo welwillend en de onderworpenen nog zo wijs. 'Eerst de Engelsen eruit en dan
zullen wij vrienden zijn', is de conclusie en de politieke ontwikkeling heeft Forster's
diagnose van 1924 - de grote vlucht van de nationalistische beweging dateert van
nadien - glorieus bevestigd. Men houdt niet een ander volk als een koe of een geit.
De 'menselijke waardigheid' laat het niet toe.
Forster's beeld van Brits-Indië is ook daarom zo aannemelijk, omdat hij zijn
Indische personages wel gunstig laat uitkomen tegenover de kleinhartige Engelsen,
maar ze toch niet idealiseert. De Indische hoofdpersoon, de emotionele moslim dr.
Aziz, lijdt aan een ziekelijke achterdocht en is niet minder snob dan de snibbige
Engelsen in de club. De Hindoese professor Godbole is de braafste man ter wereld,
maar hij is voortdurend zo in beslag genomen door zijn godsdienstige plichten en
verstrikt in een filosofie van universele liefde, dat hij geen hand uitsteekt om het
kwaad te bestrijden.
Ook dat het allernuchterste en minst bevooroordeelde Engelse meisje slachtoffer
van een hallucinatie wordt en dr. Aziz beschuldigt dat hij heeft geprobeerd haar aan
te randen, waarmee het rassenconflict tot een climax wordt gebracht, is een
meesterstuk van ironie. De hele Engelse gemeenschap keert zich tegen deze dr. Aziz,
behalve zijn vriend, de schooldirecteur Fielding, die hem trouw blijft, maar later het
compromis met 'Anglo-India' niet ontwijken kan. Ironie vindt men ook in de
magistrale figuur van de oude mrs. Moore, die met het nuchtere maar hysterische
meisje de 'passage naar India' heeft genomen om haar met haar zoon te laten trouwen,
een goedhartige, maar geheel door koloniale vooroordelen meegesleepte rechter.
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Juist deze oude Engelse dame vertegenwoordigt het geheel van India, terwijl de
moslims en de Hindoes door een diepe kloof gescheiden slechts delen representeren.
In tegenstelling tot de zendelingen, die menen dat in de hemel wel alle mensen worden
opgenomen - en misschien de apen - maar toch geen andere dieren ('wij moeten
iemand van ons gezelschap uitsluiten, anders houden wij niets over'), vat mrs. Moore
zelfs liefde op voor een wesp, maar in een van de grotten, waar ook de vermeende
aanranding plaats heeft, komt zij tot de gruwelijke 'existentialistische' ervaring van
het Niets, van de complete wanhoop en de complete onverschilligheid waartoe dit
Indische universalisme leiden kan. Deze thema's worden voortgezet en weerkaatsen
door het boek als de echo in de Marabar-grot, die ieder geluid teruggeeft als een
zinloos 'boem'.
De ironie en de wijsheid bedreigen 'de boodschap' van dit boek voortdurend, maar
laten haar tenslotte intact. De onmogelijke synthese tussen kruisvaarder en wijsgeer,
tussen actie en contemplatie, is toch tot stand gebracht.
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Maxim Gorki Herinneringen aan Leo Tolstoi
Een van de drijfveren die tot het schrijven en lezen van biografieën leidt is de
menselijke behoefte zich een 'held' te scheppen, een voorbeeld ter verering en
navolging. Het hangt dan vooral van het karakter af, of men zijn held vlekkeloos wil
en zijn fouten liefst verzwijgen of bagatelliseren of dat men juist een voldoening
vindt in het breed uitmeten van zijn gebreken, omdat de grootheid van de held
bereikbaar lijkt als hij in sommige opzichten onze gelijke of onze mindere is.
De neiging tot 'debunking', het naar beneden halen van grote figuren door ze te
ironiseren, hetgeen b.v. aan Lytton Strachey zo veelvuldig verweten is, kan overigens
uit een veel 'morelere' houding voortvloeien dan een heiligenverering, die niet-heiligen
immers geen verplichtingen oplegt. De uitbeelding van helden en genieën kan als
voorbeeld, maar ook als vrijstelling van grootheid worden opgevat.
Hangt de dosering van licht en donker in een biografisch portret af van de behoeften
en dus van de smaak van de biograaf, een biografie wordt eerst waardevol, als de
held niet meer met de maatstaven van goed en kwaad wordt gemeten, maar volledig,
als een vriend, aanvaard. De merkwaardige bekoring van Strachey's Queen Victoria
is niet gelegen in zijn eerste ironiserende opzet, maar in de genegenheid die hij
gaandeweg voor zijn sujet is gaan koesteren. Boswell's kennismaking met Samuel
Johnson mag, zoals Jan Romein in zijn boekje De biografie stelt, zijn beheerst door
de veel voorkomende neiging van pubers om met 'grote mannen' om te gaan, zijn
beroemde levensbeschrijving is een werk van vriendschap, waaraan het wierookvat
even vreemd is als de verguizing. De ware biograaf begint misschien met de behoefte
om iets te bewijzen, zijn biografie ontleent haar waarde aan de mate waarin hij deze
behoefte overwint. Zijn dosering van licht en donker wordt dan niet meer bepaald
door een moreel standpunt. Van bezwarende feiten is het voor hem geen pro-
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bleem meer of zij afbreuk doen aan het portret van zijn held dan wel het
vermenselijken. Alle feiten zijn hem welkom, omdat hij over zijn vriend nooit volledig
kan zijn. Het is daarom geen 'burgerlijke gezapigheid' of 'pietluttigheid' van Boswell,
zoals Romein denkt, indien hij niet alleen Johnson's opinies over belangrijke
problemen optekent, maar ook zijn mening over koude schaapskop: het is de
toewijding van de onvoorwaardelijke vriendschap. De lezer trouwens, die geen
ongeduldige historicus is, zou juist dat soort opinies van Johnson niet graag willen
missen. Het tekort van zoveel historisch belangrijker biografieën is juist dat daarin
een overdreven belang wordt gehecht aan de vele verouderde en aanvechtbare
denkbeelden van de beschreven personages en te weinig aan hun onweerlegbare,
zéér eigen opinies als over koude schaapskop.
Schijnbaar de tegenpool van Boswell's Life of Samuel Johnson vormen Maxim
Gorki's Herinneringen aan Leo Tolstoi. Boswell's boek immers is zijn levenswerk,
vrucht van zijn merkwaardig streven naar volledigheid, terwijl Gorki's herinneringen
bestaan uit enkele vluchtige aantekeningen en een onvoltooide brief, en passant en
vrijwel onopzettelijk genoteerd. Toch behoren deze boeken tot dezelfde soort
biografie. De dosering van licht en donker was voor geen van beide auteurs een
probleem. Zij waren beiden geboeid door uitzonderlijke mensen en de biografische
aandacht die zij aan hen hebben gewijd, hoe verschillend ook van proportie, werd
gedragen door een sterke genegenheid.
Het is natuurlijk mogelijk dat zij wilden doordringen in de intiemste bijzonderheden
van hun sujetten om zich van hun magnetische invloed te bevrijden en dat zij daarvoor
ook de 'belastende' feiten nodig hadden. Men kan dit echter niet voor een belangrijk
motief houden, indien men de persoonlijkheden der biografen in aanmerking neemt.
Dat zelfs voor Boswell nog wel iets anders in het leven betekenis had dan Johnson,
blijkt uit zijn autobiografische geschriften, die de laatste tijd gepubliceerd zijn. Gorki
was tijdens zijn ontmoetingen met Tolstoi al een volledig uitgegroeide persoonlijkheid.
Bovendien, bij een analyse van iedere vriendschap zal men zowel een behoefte om
zich te laten beïnvloeden als een verzet ertegen opmerken en het is niet nodig dat
deze tweede tendens afbreuk doet aan de vriendschap. Integendeel, juist door deze
factor verovert de vriend-biograaf
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die psychologische helderziendheid die hem onderscheidt van de hagiograaf.
De genegenheid en verering die Gorki voor Tolstoi aan de dag legt, heeft hij zelf
onder woorden gebracht in de formule: 'Ik ben geen wees op deze aarde, zolang deze
mens er leeft.' In zijn notities vindt men overigens geen opsommingen van de
verdiensten van 'deze mens', omdat die van algemene bekendheid worden
verondersteld. Ook persoonlijke eigenschappen van Tolstoi, die Gorki's genegenheid
kunnen verklaren, worden slechts vaag aangeduid. In dit opzicht is Boswell's
vriendschap voor Johnson veel duidelijker, o.a. omdat deze, ofschoon niet minder
dan Tolstoi een 'beer in de omgang', zo pertinent van zijn vriendschap voor Boswell
heeft blijk gegeven. Uit Gorki's aantekeningen zou men afleiden, dat Tolstoi niet
veel sympathie voor de jongere schrijver heeft gevoeld en zich meer beijverd heeft
om hem af te schrikken dan hem aan te trekken.
Het bijzondere van Gorki's herinneringen is dan ook dat Tolstoi kennelijk een
probleem voor hem gebleven is, dat hij ondanks zijn verering en vriendschap, ondanks
zijn doorzien van Tolstoi's zwakke zijden, niet heeft kunnen oplossen.
Hoeveel meer de biografische 'waarheid' gebaat is bij een waarneming die op
genuanceerde vriendschap berust dan bij een beschrijving die van partijdige adoratie
uitgaat, ziet men als men Gorki's Tolstoi-aantekeningen legt naast die van Henriette
Roland Holst, die toch waarlijk geen dweepzieke geest is. Zij is erop uit om Tolstoi
te verheerlijken, omdat zij zijn denkbeelden heilzaam vindt. Het resultaat is een
psychologisch minder overtuigend beeld. Maxim Gorki probeert het raadsel Tolstoi
te doorgronden omdat het hem fascineert. En daardoor ontstaat een authentiek portret.
Typerend zijn de contradicties in de details, waartoe deze verschillende werkwijzen
hebben geleid. Mevrouw Roland Holst zegt b.v. dat Tolstoi mooie handen had, terwijl
Gorki getroffen is door hun lelijkheid.
Gorki's boekje bevat een reeks bijzonder tekenende details en anekdoten over
Tolstoi, maar hij geeft ook soms suggesties van zijn vermoedens over hetgeen de
grote schrijver achter zijn apostel-allure verborg. 'Zijn betrekkingen tot God zijn zeer
onbepaald,' schrijft Gorki, 'maar soms doen zij mij denken aan die van twee beren
in één hol.'
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Ernest Hemingway Across the river and into the trees
Tegenwoordig is iedere generatie een 'verloren generatie' in de zin van: losgeslagen,
zonder wortels in het verleden, zonder illusies, opgegroeid bij oorlog en ontreddering.
Maar de eerste en de enige echte verloren generatie, waarvoor - ik meen door Gertrude
Stein - de uitdrukking oorspronkelijk werd gebruikt, was het geslacht van de omstreeks
1900 geboren schrijvers - de generatie dus van de eerste wereldoorlog en de twintiger
jaren. Van hen mag men de Amerikaan Ernest Hemingway wel als een van de
begaafdsten beschouwen. Hij lijkt mij in elk geval wel de schrijver die er het best in
geslaagd is het 'nihilisme' van die eerste na-oorlogse periode, de wanhoop om dat
nihilisme en het leven in die wanhoop tot uitdrukking te brengen.
In Hemingway's eerste roman The sun also rises (die in Engeland Fiesta heet)
hangt de jeugd rond in de bars van Parijs en verbijt haar ellende in een code van
krampachtige opgeruimdheid. Er is geen andere moraal meer dan die van een bijna
hysterische mannen-vriendschap, die duidelijk de voortzetting was van de
oorlogscamaraderie. Hemingway's persoonlijke bijdrage tot dit algemene recept was
zijn obsessie met geweld en lichamelijk lijden en zijn enorme gevoeligheid voor
zintuiglijke genietingen.
Forellen vissen in Spanje, jacht op groot wild in Afrika, diepzee vissen in de
Caraïbische Zee, stieregevechten - het zijn de onderwerpen waarmee Hemingway
zijn fixatie aan het oorlogsgeweld ook na de oorlog voortzet. Hij groeit op - ook als
schrijver - in afschuw van geweld en lijden en in een starre weerstand tegen die
afschuw, die hij zo fanatiek cultiveert dat hij verslaafd raakt aan wat hij verfoeide.
Daarom ziet men hem telkens weer opduiken op die plaatsen waar het ruw toegaat.
De verloren generatie klampt zich vast aan haar eigen verderf. Wanneer Hemingway
in de Spaanse burgeroorlog aan de kant van de republikeinen vecht, hoeft men daar
ook geen grote politieke betekenis aan
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te geven - politiek houd ik hem voor een non-valeur; dit trok hem aan omdat het nog
groter was dan het grootste stieregevecht.
Een nihilist, een verslaafde aan drank en geweld, een poseur, een dikdoener daarmee heeft men toch nog maar het begin van een portret. Van wezenlijk belang
is ook dat hij in staat is tot een zeer eigen vertedering in een liefdesgeschiedenis als
in A farewell to arms, al komt zijn tekening van vrouwenkarakters niet veel verder
dan het eenvoudigste schema. Zijn grootste verdienste ligt, geloof ik, in zijn vermogen
tot het suggereren van atmosferische gesteldheden, subtiele storingen in de relaties
tussen man en vrouw, in het laten horen van een navrante noot die de tragiek aanduidt
van gehavende mensen, ongeschikt voor het leven. De heroïek ook van het er toch
tegenop tornen en het onvermijdelijk verliezen in laatste instantie.
Ik kan wel begrijpen dat men scheldt op de gemaniëreerdheid van zijn dialoog,
op de Old-Shatterhand-achtige flinkheid van zijn helden, op al die zuipende en
vloekende 'tough guys' met hun branie-achtig verzwegen leed, ik voor mij heb altijd
bewondering gehad voor zijn korte verhalen met hun messcherp gevoel voor situaties
en hun hallucinerende suggestie van water, sneeuw, wind en kloppend bloed.
In 1940 kwam hij met zijn For whom the bell tolls, die ál te Hollywood-achtige
romance van de Spaanse burgeroorlog. Het zwijgen, waarin hij zich sindsdien hulde,
heeft hij nu verbroken met zijn Across the river and into the trees, dat, zou men
kunnen zeggen, zonder enig nieuws te brengen, enige van zijn kwaliteiten en al zijn
onhebbelijkheden resumeert.
In Amerika en vooral in Engeland is het boek bijzonder slecht ontvangen en dat
is alleen al begrijpelijk omdat het een anti-Angelsaksisch boek is. De hoofdpersoon
is een verbitterde 51-jarige Amerikaanse kolonel, die een nogal rauwe verachting
aan de dag legt voor de meeste geallieerde bevelhebbers van de tweede wereldoorlog;
vooral Montgomery moet het ontgelden. Daartegenover heeft hij een zekere
vertedering voor Duitse generaals als Rommel en een mateloze bewondering voor
het Italiaanse volk. Hij is korte tijd 'Brigadier General' geweest, maar heeft toen,
door kortzichtige bevelen op te volgen, een vreselijk fiasco
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geleden. Hij is verder een enorme vuurvreter, die vele malen gewond is geweest en
een hartkwaal heeft opgedaan waaraan hij spoedig zal moeten sterven. Dit boek is
de geschiedenis van zijn laatste samenzijn met zijn grootste liefde, een 19-jarig
Italiaans gravinnetje, van een daarop volgende eendejacht en zijn dood op de
achterbank van zijn auto.
Het gravinnetje is een meisje van een mateloze schoonheid, een onovertroffen
levenswijsheid, een grote en harmonische bedrevenheid in de liefde, daarbij van een
hartstochtelijke verliefdheid en kinderlijke aanhankelijkheid aan de kolonel. Zij leek
mij een volmaakte paskwil en men begrijpt pas de verblinding waarmee zij is
uitgebeeld, als de vorige, Amerikaanse vrouw des kolonels ter sprake komt, die in
dit aan bitterheden toch al rijke boek met schrikbarend platte haat wordt afgeslacht.
De idealisering van de 'contessa' moest blijkbaar ook dienen als contrast om de
Amerikaanse vrouwen dodelijker te treffen en deze ene in het bijzonder, wier
beschrijving angstvallig klopt met wat magazines zo vaak over Hemingway's eigen
gezellin hebben weten te berichten. Dit alles krijgt daardoor het karakter van een
inferieure wraakneming en dat deze ook literair niet geslaagd is, behoeft bij zoveel
negatieve intenties niet te verwonderen. De eens zo 'magische' dialoog is een slechte
karikatuur van het genre geworden, de tedere vriendschappen met barmen en kellners
een tot in het ridicule uitgebeende truc. Het geuren van Hemingway met zijn kennis
van Italiaanse schilders, zijn liefde voor de cultuur en de gecultiveerde adel, de stad
Venetië en de Italiaanse keuken krijgt ronduit iets onuitstaanbaars.
Alleen het begin en het eind van het boek, waarin de eende-jacht beschreven wordt
met de boottocht over het blad-dunne ochtend-ijs, is van de oude Hemingway-kracht.
Het is op zichzelf een sublieme short story met een eigen intrige. De rest, meer dan
200 bladzijden praten, eten, drinken en vrijen met de malle 'contessa' had ik liever
willen missen.
Tenzij: als documentatie. Om aan te tonen hoe moeilijk het is voor een verloren
generatie om vijftig jaar te worden. Hemingway's kolonel praat veel over de tweede
wereldoorlog, maar de gevoelsnadruk ligt toch op de eerste, toen hij als luitenant
vocht aan het Italiaanse front. Hemingway zelf heeft in die eerste we-
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reldoorlog als ambulance-chauffeur een tijd aan het Italiaanse front doorgebracht.
Men kent de episode uit A farewell to arms. Het was de beklemming van het daar
geziene dat hem gevormd heeft als man en als schrijver.
In de tweede wereldoorlog was hij er ook weer bij, toen als oorlogscorrespondent.
Maar het was zijn oorlog niet meer. Dit boek representeert de tragiek die het niet
heeft kunnen uitbeelden. Wat overbleef was de bitterheid, de pompeusheid en de
slechte smaak van een ondanks alles groot schrijver. Men kan hem tenslotte eren,
omdat hij hoe 'verloren'ook de intensiteit heeft gehad hardnekkig present te zijn.

The old, man and the sea
In Hemingway's boeken speelt de visvangst een belangrijke rol. In zijn debuut In
our time, dat van 1925 dateert, wordt al gevist in de rivieren en meren van Michigan.
Eén van de verhalen in dit boek, getiteld 'The end of something', gaat over een
vistochtje van een jongen en een meisje, die daarin vrijwel zonder woorden het einde
van hun vriendschap beleven. In deze episode van nauwelijks vijf bladzijden zijn de
meeste thema's van de latere Hemingway al te vinden: het idyllische dat nog wordt
vastgehouden, maar dat eigenlijk voorbij is als een verbroken betovering; de
vanzelfsprekende wreedheid tegenover de baarzen die als aas worden gebruikt; Nick's
vervreemding van Marjorie, het gevoel 'dat er niets meer aan is', ook aan de liefde
niet. Indien men zich dan herinnert dat deze jeugdepisodes van In our time gezien
worden tegen de achtergrond van de eerste wereldoorlog en daarvan eigenlijk de
contrasterende projecties zijn, dan weet men ook wat dit vissen voor Hemingway
betekent: de manlijke bezigheid, waarbij geen plaats is voor vrouwen en waaraan
een schuldbesef is verbonden dat alleen in een mystieke vereniging met de natuur
kan worden gedragen. De jongen Nick maakt het uit met Marjorie en sindsdien is
het bij Hemingway eigenlijk nooit meer goed 'aan' geraakt.
De oorlog heeft de zachtere gevoelens niet uitgebannen, maar ze onverenigbaar
gemaakt met de fundamentele hardheid van
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het leven, die dwangmatig in telkens andere vormen, vissen, jagen, stierevechten,
wordt opgezocht. In The sun also rises wordt de oorlog rechtstreeks verantwoordelijk
gesteld voor het onverwezenlijkbare van de liefde. De hoofdfiguur van dit boek is
op een vitale plaats beschadigd en om de tragiek van deze handicap te verhogen
wordt verder verondersteld dat emotioneel zijn verhouding met het meisje niets te
wensen laat, afgezien dan van de onaangename omstandigheid dat zij hem wel met
de hele wereld bedriegen moet. De positiviteit voor deze ontredderde, in Parijs levende
Amerikanen is weer een vis-expeditie, nu in de bergstromen van de Pyreneeën, waar
het leven zonder vrouwen opnieuw een voorbijgaande glans krijgt.
In de bundel korte verhalen Men without women draagt de afwezigheid van de
vrouw dan ook een wezenlijk element tot de verschillende thema's bij. A farewell to
arms brengt Marjorie, nu Catherine geheten, weer terug, maar zij heeft hier
onpersoonlijke trekken. In haar zijn de emoties geconcentreerd van de frontsoldaat,
wiens beschikbare liefde te heftig en te episodisch blijft om zich aan het werkelijke
leven te toetsen. Zij is een droombeeld dat sterft als de oorlog vaarwel wordt gezegd.
Later verschijnt de vrouw bij Hemingway nog slechts in twee gedaanten: als een
onpersoonlijk slavinnetje, dat een bijkomstig genoegen betekent bij sportieve en
heldhaftige verrichtingen, of als een dodelijk gevaarlijk wezen dat men uit de weg
moet blijven, omdat het het leven vergiftigt. For whom the bell tolls biedt een
voorbeeld van het eerste soort. Across the river and into the trees, Hemingway's
voorlaatste boek, mislukte juist door de tegenstelling tussen deze twee vrouwelijke
mogelijkheden op de spits te drijven. Het Italiaanse gravinnetje werd tot iets absurds
geïdealiseerd om de voormalige Amerikaanse vrouw van de hoofdpersoon des te
volkomener te kunnen vernietigen.
In zijn laatste publikatie, The old man and the sea is de verwijdering van Marjorie,
indertijd in Michigan begonnen, nog groter geworden. In dit verhaal, waarin opnieuw
het thema van de visvangst wordt gehanteerd, is de vrouw geheel afwezig. Een oude
Cubaanse visser, die er 84 dagen op uit is geweest zonder iets te vangen, krijgt
tenslotte een enorme zwaardvis aan de haak die hij in een uitputtend, dagen vergend
gevecht overmeestert.
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De vis is te groot voor zijn bootje en daarom bindt hij hem langszij. Maar op de
terugweg wordt zijn vangst door de haaien opgegeten en hij brengt tenslotte alleen
een karkas thuis dat vijf en een halve meter lang blijkt te zijn.
Nu kan men menen dat de afwezigheid van een vrouwelijk personage in een
dergelijk simpel verhaal niets opmerkelijks is. Dat een oude visser alleen leeft, behoort
tot de natuur der dingen. Maar Hemingway zorgt er wel voor dat de lezer met de
overpeinzingen en de dromen van deze visser wordt bekend gemaakt. En dat de
vrouw dáárin geen rol speelt is een opvallend feit. 'Hij droomde niet meer van stormen,
noch van vrouwen, noch van grote gebeurtenissen, noch van grote vissen, noch
gevechten, noch krachtmetingen, noch van zijn vrouw', deelt de schrijver ons mede
in een zinvolle volgorde. Zijn oude visser droomt alleen nog van 'plaatsen' en van
de leeuwen die hij als jeugdig matroos heeft zien spelen op de kust van Afrika.
Behalve het vissen zijn er twee dingen die hem bezighouden: de Amerikaanse
baseball-competitie en die Afrikaanse leeuwen. Zijn tedere gevoelens zijn bestemd
voor een vissersknaap die zijn hulpje was, maar die, sinds hij niets meer vangt, door
zijn ouders op een gelukkiger boot is geplaatst. De jongen blijft hem echter liefhebben
en respecteren, verzorgen en begrijpen. Men kan in hem een vrouwtje van het dociele
type herkennen zoals hij in zijn vorige boeken nog toeliet, maar dat nu blijkbaar zelfs
haar sekse is kwijtgeraakt.
Zo is het toneel ontruimd om plaats te bieden aan de essentiële levensfeiten, zoals
Hemingway ze ziet: de worsteling van de mens met de natuur; de menselijke held,
oud en uitgeput, maar zich nooit gewonnen gevend, die de strijd onder stoïcijns
gedragen lijden wint tegen een held van de natuur, nobeler en machtiger dan hij,
maar minder slim; en de winnaar wint tenslotte niets. Daarmee is opnieuw vorm
gegeven aan Hemingway's simpele, moraliserende filosofie, zoals hij het in vroegere
verhalen menigmaal zoveel scherper en beter had gedaan.
Van psychologische kenschetsing is bijna niets over. De oude man en de jongen
zijn vage, humorloos geziene verschijningen. De quasi-diepzinnige overpeinzingen
van de oude man suggereren te sterk dat wij hier met een projectie van de schrijver
zelf te maken hebben, die zich weer eens het aureool van de in stilte
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lijdende, maar eeuwig onversaagde Übermensch heeft aangemeten en intussen zijn
verongelijkte polemiek tegen de vrouwen voortzet.
Ik bedoel deze kritische opmerkingen op het niveau van Hemingway's vroegere
werk. Bekijkt men de novelle op zichzelf, dan heeft men met een prachtig verteld,
spannend zee-verhaal te maken, dat de soort bekoring heeft die sommige episodes
van de Kontiki-expeditie bezitten. De lezer is werkelijk alleen met de zee en de daarin
levende dieren. Als verhaal van atmosfeer en activiteit geeft het blijk van een
onverflauwd meesterschap, en na het in vele opzichten irritante Across the river
betekent dit boekje een aanzienlijk herstel van niveau. Maar de grote vis die men
van deze visser verwachtte is het niet.
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Arthur Koestler Arrow in the blue
Autobiografieën worden vooral geschreven om te getuigen van een bekering. De
schrijver heeft op een zeker punt van zijn levensweg het Licht gezien, de Waarheid
ontdekt en hij heeft behoefte anderen deelgenoot te maken van een ervaring die hem
zoveel geluk heeft gegeven. Het klassieke voorbeeld van dit soort literatuur is
Augustinus' Bekentenissen. Voor onze tijd lijkt het kenmerkend dat illustere levens
niet door één, maar door twee bekeringen worden bepaald. Men wordt communist
en men komt er weer van terug.
In de autobiografieën die dit soort getuigenissen bevatten, zoals er b.v. enige zijn
samengebracht in The God that failed, wordt de bekering weer als een dwaling
ontmaskerd. Men ontmoet soms mensen die zich erop laten voorstaan dat zij nooit
zo 'stom' waren om zich op die dwaalweg te begeven en anderen die uit de data van
beide bekeringen een soort van rangorde trachten samen te stellen. Is men communist
geworden vóór of na de grote zuiveringsprocessen? Is men ervan teruggekomen vóór
of na het Ribbentrop-Molotov-pact?
Indien men echter het psychologisch mechanisme van de bekering nader zou
bezien, dan zou wel eens kunnen blijken dat het niet-dwalen niet slechts, en niet
steeds, op een superieur inzicht, maar ook en vooral op een gebrek aan gevoel en
menselijke solidariteit berust. 'Maatschappelijke rechtvaardigheid voor iedereen' is
niet zo maar een frase in een samenleving waarin velen tekort komen. Aan de andere
kant staat een wereldlijk geloof als het communisme aan zoveel verificatie en controle
bloot dat de blindheid voor bepaalde feiten, die gewoonlijk bij bekeringen optreedt,
bij velen op den duur niet kan worden gehandhaafd. Intelligentie en fatsoen hernemen
op een zeker ogenblik hun rechten en bewerkstelligen dan een bekering in omgekeerde
richting. De onmogelijkheid om te blijven geloven ondanks een sterk verlangen
ernaar is veel kenmerkender voor onze tijd dan het
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ongeloof uit onwil en gemakzucht, zoals vaak beweerd wordt.
Er zit in de dubbele bekering dus iets zeer representatiefs voor de menselijke
situatie van onze eeuw: het verlangen naar geloof samen met de wil en het
enthousiasme ervan en daarbij het heldere inzicht, de afkeer van geestelijk geknoei
die de vervulling van dit verlangen verijdelt, hetzij in twee etappes, hetzij
gesynchroniseerd.
De waarde van een figuur als Arthur Koestler is gelegen in dit dubbele getuigenis
dat zijn hele schrijverspersoonlijkheid beheerst. Een zeldzame combinatie van
fanatisme en luciditeit heeft hem de tweeledige bekering completer en bewuster doen
beleven dan vele anderen. In dit opzicht is hij eigenlijk alleen vergelijkbaar met
André Malraux. Maar de Fransman is een gecompliceerdere auteur die ernaar streeft
een tijdloze menselijke tragiek uit te beelden, weliswaar geprojecteerd in het politieke
vlak, maar die het niet, zoals Koestler, om de politiek zelf begonnen is.
Koestler is geen groot schrijver in de zin van een uitbeelder van mensen of het
menselijke lot, maar hij is een op de werkelijkheid gevoelig reagerend instrument,
zo weinig belemmerd door banden van herkomst of opvoeding, dat men de stromingen
in de recente geschiedenis aan hem kan aflezen. Tegelijkertijd heeft hij zoveel energie
en karakter, dat hij niet willoos meedobbert, maar zeer bewust navigeert.
Het bijzondere van Koestler's levensgeschiedenis is, dat hij als eerste van de
emigranten-schrijvers uit Midden-Europa niet aan de emigratie is te gronde gegaan,
zonder overigens beschermd te zijn door een reputatie zoals die van Thomas Mann.
Koestler was aan het Duits, dat hij als auteur begon te hanteren, door zijn Hongaarse
afkomst, zijn zoeken van het heil in Palestina en Rusland, veel minder gebonden dan
andere emigranten. Daardoor kon deze kosmopoliet, die behalve in Wenen en Berlijn,
ook jaren in Parijs heeft gewoond, op zijn 35ste jaar omschakelen op de
Angelsaksische wereld. Niet alleen door Engels in grote perfectie te schrijven - op
zichzelf al een verbluffende prestatie - maar vooral ook door het Angelsaksische
klimaat, dat zo beslissend van het continentale verschilt, zowel in denkvormen als
levenswijze te aanvaarden. De geschiedenis van Koestler is een mirakel
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van aanpassingskunst en juist omdat deze man dit talent heeft en het communisme
op een zeker ogenblik zijn enige mogelijkheid leek, moet zijn latere keuze als een
zeer bewuste en zinvolle worden beschouwd.
Koestler's boeken zijn bijna alle autobiografisch. Sommige zijn vermomd als
romans, andere als essays, maar daargelaten zijn minder belangrijk geliefhebber in
psychologie en verwante wetenschappen (Insight and outlook), zijn het verbeeldingen
van of beschouwingen over de sociaal-politieke aspecten van onze tijd, alle gezien
door het uit fanatisme en intelligentie samengestelde temperament van de schrijver:
boeken over burgeroorlog, concentratiekampen en terreur van een geniale journalist
eigenlijk, iemand die 'erbij' was, niet alleen lichamelijk, maar met hart en ziel. Voor
het romanschrijven, buiten zijn belichting van de actualiteit en de problematiek ervan,
heeft Koestler eigenlijk minder talent. Darkness at noon is op dit terrein zijn beste
boek gebleven. Maar vooral in zijn latere romans blijkt dat een zekere
literatoren-handigheid een werkelijke mensenscheppende verbeelding niet kan
vervangen.
Het getuigt dan ook van een juist inzicht in zijn eigen kracht dat hij nu na allerlei
fragmenten een complete autobiografie is gaan schrijven waarin de gebeurtenissen
een plaats en een proportie krijgen in hun samenhang. Het eerste deel, getiteld Arrow
in the blue bestrijkt de periode van zijn geboorte (1905) tot zijn toetreding tot de
communistische partij (1931).
Het is een bevestiging en concretisering van het beeld dat men van de schrijver al
had: hij is eerlijk en onopgesmukt, intelligent en tegelijkertijd met een gedetacheerde
instelling, die in een zeer persoonlijk geschrift als dit oppervlakkig aandoet. Dit boek
is vooral interessant om de erin weergegeven feiten: een nadere dimensie aan de
persoonlijkheid Koestler voegt het niet toe. Daarom maakt het meer de indruk van
memoires van een politicus die uitstekend schrijven kan dan van een zelfportret van
een schrijver die zijn ouders en zijn jeugdherinneringen met dwingende kracht kan
oproepen. Vergelijkt men b.v. dit boek met Du Perron's autobiografische roman Het
land van herkomst, dan blijkt duidelijk de superioriteit van Du Perron als schrijver.
Koestler is veel minder in staat tot het oproepen van details waardoor
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beelden ontstaan die in hun concrete, emotionele scherpte een leven herscheppen.
Hij is discreter en terughoudender dan de echte schrijver.
Een beeld van zijn moeder krijgt men eigenlijk niet en ook zijn vader, een
onontwikkelde, maar tijdens Koestler's jeugd welgesteld geworden zoon van een
joodse emigrant uit Rusland, wordt nauwelijks geportretteerd. Nu heeft deze
schroomvolle benadering in een tijd waarin de literaire wraak op de ouders een
mode-verschijnsel is geworden, voor mijn gevoel iets bijzonder sympathieks, maar
juist als men aan soortgelijke portretten bij Du Perron denkt, geeft Koestler's schroom
toch ook blijk van een schrijvers-tekort. Vooral ook omdat de feiten die hij over zijn
vader vermeldt, zo curieus zijn, dat zij iedere geboren romancier zouden doen
likkebaarden.
De schrijver doet ook wel zijn best zichzelf te portretteren, maar slaagt daarin toch
maar ten dele. Opmerkelijk is een verschijnsel dat meer voorkomt bij begaafde
kinderen, maar bij hem in zeer geprononceerde mate: op zijn 13de jaar is hij een ver
uitgegroeide, intellectueel en emotioneel afgeronde persoonlijkheid, maar op zijn
21ste een oncomplete, onhandige, hoekige, infantiele adolescent, die nog jaren moet
wachten om het vroegere evenwicht, op een ander niveau, te hervinden. De in het
boek afgedrukte foto's geven dit verschil duidelijk weer.
Als jongen had hij vooral natuurwetenschappelijke en technische belangstelling.
Hij stelde zich voor dat alles in de wereld op deze wijze kan worden geleerd en
begrepen, totdat hij op zekere dag fantaseert over een pijl die in het blauwe heelal
wordt afgeschoten en die onbelemmerd door tijd en ruimte blijft doorvliegen. Zijn
optimistisch-negentiende-eeuws geloof in de wetenschap wankelt voordat het in
elkaar stort. Koestler's 'arrow in the blue', die hij als symbool blijft hanteren, splijt
in de lengte in twee helften, die elkaar afstoten en in tegengestelde richting gaan
vliegen: de ene helft stelt de actie voor waartoe hij zich aangetrokken voelt, de andere
de contemplatie waartoe hij evenzeer geneigd is. Dit dualisme is ook in de dubbele
bekering terug te vinden en, zoals hij zelf opmerkt, in de titels van zijn boeken
Darkness at noon, Arrival and departure, The yogi and the commissar, Insight and
outlook. Ook de conclusie waartoe een van
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de personages in The age of longing komt, is doortrokken van dit dualisme van de
gespleten pijl: defaitisme en wanhoop, ofschoon logisch gerechtvaardigd, zijn moreel
verwerpelijk en actieve weerstand tegen het kwaad is moreel noodzakelijk, al is het
een logische absurditeit.
Actie, kruistochten, het zoeken naar het heil, dit alles neemt in het eerste deel van
Koestler's leven een veel grotere plaats in dan de contemplatie, die eerst op latere
leeftijd haar eisen begon te stellen en die hem tot schrijver maakte. Als student aan
de 'Technische Hochschule' in Wenen werd hij lid van een zionistische
Burschenschaft. Omdat hij niet orthodox-joods was opgevoed, was dit eigenlijk zijn
eerste aanraking met het joodse vraagstuk en door een persoonlijk contact met
Vladimir Jabotinsky, de leider van de dynamische, z.g. 'revisionistische' minderheid
binnen het zionisme, raakt hij nauw bij deze beweging betrokken.
Kort voor zijn ingenieursexamen breekt hij plotseling zijn studie af als een gril,
een gebaar van opstand tegen het ordelijk bestaan en omdat zijn vader kort daarvoor
geruïneerd is, blijft hem niets anders over dan naar Palestina te gaan. Hij is twintig
jaar, als hij arriveert in een nederzetting die hem na een proeftijd niet toelaat, omdat
hem de ware toewijding en pioniersgeest ontbreken. Hij is dan enige tijd zwerver en
hongerlijder, hij zet een revisionistische persdienst in elkaar, verkoopt limonade in
de straten van Haifa, maar vertrouwt al die tijd op zijn gelukkig gesternte. Intussen
heeft een Weense krant een artikel van hem geplaatst en het keerpunt komt als hij
22 is en correspondent wordt voor het Midden-Oosten van het Duitse Ullstein-concern,
waartoe de Vossische Zeitung, de Berliner Morgenpost, de B.Z. am Mittag en talrijke
tijdschriften van Querschnitt tot de Berliner Illustrierte behoren.
Koestler's boek verandert op dit punt van een middelmatige autobiografie,
geschreven door een intelligent maar nogal onpersoonlijk auteur, in de boeiende
interessante memoires van een ondernemend en talentvol journalist. Hij registreert
een merkwaardig interview met koning Feisal van Irak en wordt, omdat hij genoeg
had van Palestina, overgeplaatst naar het bureau van Ullstein's Parijse correspondent.
Men krijgt een vermakelijk beeld
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van de wijze waarop de Duitse liberale pers aan zijn nieuws uit Parijs kwam.
Ernstiger is wat hij vermeldt over de diensten die het Ullstein-correspondentschap
verrichtte voor de sociaal-democratische pers. Deze had n.l. met de liberale Ullstein
een overeenkomst waardoor de socialistische kranten een eigen correspondent
uitspaarden. Koestler vindt deze regeling een van de symptomen van de zwakheid
van de socialistische partijen, die in Frankrijk, Duitsland en Engeland, ondanks hun
grote aanhang niet in staat waren eersterangs dagbladen voort te brengen. De Daily
Herald, de Populaire en de Vorwärts zijn altijd provinciale blaadjes gebleven, zegt
hij, niet in staat te concurreren met hun politieke tegenstanders. Gebrek aan
verbeelding en aan menselijke benadering van het volk leidden er volgens hem toe
dat het de socialisten niet kon schelen of er tweedehands kopij in hun bladen kwam,
zolang de partijleuzen maar op de voorpagina konden verschijnen. Met dit gebrek
ziet hij het algemeen tekortschieten van het socialisme als historische beweging
verbonden.
Door een interview met de natuurkundige De Broglie, als deze juist de Nobelprijs
heeft gekregen, vestigt Koestler de aandacht op zich als populair-wetenschappelijk
journalist, en hij verhuist in die functie naar Berlijn. Hij is dan 25 en de verkiezingen
voor de Rijksdag leveren juist de eerste grote overwinning van de nationaal-socialisten
op. Het laatste deel van Arrow in the blue behandelt deze duistere en verduisterende
periode van de Duitse geschiedenis, waarin de krachten van liberalisme en socialisme
zich zonder slag of stoot gewonnen gaven aan de nazi's. Zeer karakteristiek is
Koestler's weergave van het proces bij het Ullstein-concern, waar de joodse
radicaal-liberale leiders zelf van koers veranderen en meewerken aan een toenemende
'arisering' van hun machtige bedrijf om de publieke gunst niet te verliezen.
Hoe Koestler in dit deprimerende klimaat zich langzamerhand voorbereidde op
zijn bekering tot het communisme, de enige macht die nog weerstand scheen te bieden
aan het verval, verhaalt hij uitvoerig en indringend. Een verslag van een zeppelintocht
naar de Noordpoolstreek, waarvan hij als pas bekeerd communist in een boek Von
weissen Nächten und roten Tagen, voor de Sowjet Staatsuitgeverij geschreven,
verhaalt, besluit dit deel.
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Hij citeert niet zonder schaamte uit dit boek enige doctrinairgelovige passages.
De eerste bekering is voltrokken als het boek eindigt. Zoals bij een ouderwetse
serie avonturenfilms komt het 'wordt vervolgd' op het hoogtepunt op het doek, als
de hoofdpersoon aan een touw hangt boven een rivier met krokodillen. Maar de
mensen wisten wel dat hij niet werkelijk tussen de krokodillen zou vallen, zegt
Koestler, 'terwijl dat mij wel gebeurde'.
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Edmund Wilson The shores of light
Schrijvers rebelleren op twee manieren tegen de wereld: óf zij 'engageren' zich om
mee te werken aan haar verbetering óf zij keren zich met weerzin en wanhoop van
haar af. Gewoonlijk ziet men een wisselwerking tussen deze twee houdingen. De
schrijver leeft op de spanning tussen de twee mogelijkheden nu eens strijdend,
pamfletterend, betogend, alsof de bereikbaarheid van maatschappelijke idealen voor
hem vaststaat, dan weer in een hooghartige retraite gebogen over de eigen ziel om
zijn geloof te demonstreren aan de futiliteit van alle wereldse ondernemingen.
Edmund Wilson is naar aard en inzicht een 'geëngageerd' schrijver. Hartstochtelijk
minnaar van de literatuur, is hij steeds geïnteresseerd in haar samenhang met andere
maatschappelijke verschijnselen. Deelgenoot van het vaak naïeve, maar toch vooral
vitale Amerikaanse optimisme, gelooft hij aan een toekomst waarin grootse, nog
onbekende mogelijkheden van menselijk denken en kunnen werkelijkheid zullen
worden. Maar tegelijkertijd is hij gefascineerd door de tegengestelde 'Europese'
houding van pessimisme, nihilisme en kunstenaarshoogmoed.
Zijn Axel's castle (study in the imaginative literature of 1870-1930) houdt zich
bezig met de geestelijke erfgenamen van het symbolisme (Yeats, Valéry, Eliot, Proust,
Joyce en Gertrude Stein), die zich, evenals hun 19de-eeuwse voorgangers,
terugtrokken binnen een isolement dat geen actie of maatschappelijke belangstelling
meer toeliet. Het prototype van de symbolistische held ziet Wilson in Villiers de
l'Isle Adam's Axël, die liever met zijn beminde zelfmoord pleegt dan door een
daadwerkelijke liefde zijn droom te bezoedelen. Was de romantische schrijver door
zijn voorkeur voor reizen en avontuur nog op vele manieren bij de maatschappelijke
werkelijkheid betrokken - waardoor hij ook menigmaal in politieke zin partij koos de symbolist keerde geheel in tot zichzelf; zijn avontuur was uitsluitend het avontuur
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van de ziel. Het beginsel van het l'art pour l'art komt in een figuur als Axël tot zijn
absurdste consequentie.
Wilson's uitvoerige analyse van de 20ste-eeuwse volgelingen van die
kluizenaarsmentaliteit is, ondanks al zijn bewondering voor hen als kunstenaars,
opgezet als een veroordeling. Deze excentrieke geïsoleerden werden na de eerste
wereldoorlog beschouwd als de meesters van de 20ste eeuw omdat de vele
ontgoochelden, die hun maatschappelijke illusies in rook zagen opgaan, een ogenblik
geneigd waren die poëtische afkeer van de maatschappij als een superieure houding
toe te juichen.
Daarom veronderstelde Wilson in 1931 toen dat boek verscheen dat het einde van
een tijdperk nabij was. De persoonlijke verbeelding, in afzondering van de
samenleving, kan nauwelijks verder worden geëxploiteerd en geëxploreerd dan
schrijvers als Valéry en Proust hadden gedaan. Terwijl wij voortgaan hen als meesters
te bewonderen, kunnen zij voor ons niet langer gelden als gidsen, is zijn conclusie.
Met een verwijzing naar Rusland, waar, naar hij toen nog meende, een sociaal-politiek
idealisme zowel de kunstenaar als de technicus inspireerde, vroeg hij zich af, of het
niet mogelijk zou zijn een praktisch succes te maken van de maatschappij. Hij
twijfelde eraan, als wij daarin ook verder zouden falen, of enkele meesterwerken,
hoe diep en edel ook, het leven levenswaard zouden kunnen maken, zelfs voor de
weinige mensen die in de gelegenheid zouden zijn ervan te genieten.
Axel's castle is dus eigenlijk een verheerlijkende necrologie van het anti-sociale,
moeilijk toegankelijke kunstwerk. Tegelijkertijd (1931) lanceert Wilson in de New
Republic 'An appeal to progressives' (herdrukt in The shores of light), waarin hij aan
de vaststelling van het bankroet van het Amerikaanse liberalisme de wenselijkheid
van een wending in communistische richting vastknoopt.
Wilson is van deze opinie later teruggekomen, maar dat wil niet zeggen dat zijn
standpunt t.a.v. het maatschappelijk engagement is gewijzigd. Hij heeft bovendien
altijd ingezien dat een boek er niet beter door wordt als men toevallig met het politieke
standpunt van de schrijver sympathiseert. In 1925 verwierp hij Upton Sinclair's
Mammon art, waarin literatuur wordt beoor-
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deeld van een klassenstrijdstandpunt. En in zijn artikel over 'Communist criticism'
ontwikkelde hij onafwijsbare bezwaren tegen een literaire kritiek die zich baseert op
partij-principes.
The shores of light eindigt met een bijzonder fraai, met warmte en ontroering
geschreven portret van de dichteres Edna St. Vincent Millay, die in 1950 overleed
en op wie Wilson dertig jaar lang verliefd is geweest. Ondanks zijn bewondering
voor haar persoon en haar poëzie is hij niet blind voor het lage niveau van juist de
'geëngageerde' verzen die zij in de oorlog schreef, toen zij, getrouwd immers met de
Nederlander Eugène Boissevain, diep geschokt was door de bezetting van ons land.
Met emotionele, maar banale poëzie probeerde zij toen, vergeefs trouwens, het
Amerikaanse geweten wakker te schudden. Dit voorbeeld is een van de vele evidenties
die een intelligent criticus als Wilson weerhouden om het begrip 'maatschappelijk
engagement' ooit als literaire maatstaf te gaan hanteren.
Toch kan men ondanks Wilson's intelligentie en onbevooroordeelde smaak in zijn
sociaal idealisme de oorzaak zien van zekere beperkingen, zoals in zijn negatief
oordeel over Kafka tot uiting komen. In Classics and commercials vindt men zijn
uit 1947 daterend artikel 'A dissenting opinion on Kafka', waarin hij geprikkeld door
de Kafka-mode die toen in New York (zoals ook in Parijs) was gaan heersen, onder
woorden bracht waarom hij Kafka niet als een eersterangsschrijver kon beschouwen.
Met erkenning van zijn kwaliteiten vond hij dat Kafka ons in laatste instantie in de
steek laat ('in the end he can only let us down'). De Tsjechische schrijver is volgens
Wilson niet 'tonic', niet opwekkend. Hij heeft geen moed, geen weerstand, geen
morele kracht. Wilson heeft speciaal bezwaar tegen Kafka's veel geciteerd aforisme
'man darf niemanden betrügen, auch nicht die Welt um ihren Sieg'. Dat is precies
wat schrijvers als taak hebben, zegt hij: de wereld bedrieglijk haar triomf afhandig
maken.
Wat in Wilson zeer rechtmatig (ofschoon m.i. niet terecht) tegen Kafka's doffe
wanhoop protesteerde, dat is het optimisme dat bij het Amerikaanse levensgevoel
schijnt te horen. Wat hij in Proust, Valéry en Joyce nog kon waarderen, het van de
wereld afgewende defaitisme, accepteerde hij plotseling bij Kafka niet meer, terwijl
het zich daar juist in zijn zuiverste vorm voordoet.
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Axël mocht nog zelfmoord plegen, maar Kafka wordt zijn pessimisme niet gegund.
Toch is de Tsjech minstens honderd maal groter dan de Amerikaanse Gertrude Stein,
die Wilson in zijn galerij van grote symbolisten opnam. De oorzaak van deze
inconsequentie is, lijkt mij, dat hij Kafka in 1931 niet kende en dat hij hem later, na
zijn politieke teleurstelling, niet meer verwerken kon. Zijn bewondering voor de
symbolisten kon hij blijkbaar alleen opbrengen, toen zijn hoop op iets anders nog
onaangetast bestond.
Men kan zich afvragen of de literatuur de taak van de godsdienst moet overnemen
om de mensen te geven wat Wilson blijkbaar van haar verwacht. Zover gaat haar
'engagement' alleen voor wie, zoals deze Amerikaanse essayist, even volledig in de
letteren gelooft zoals hij eens in de politiek geloofde. Maar men kan ook van mening
zijn dat alle literatuur ons in de steek laat (in the end), niet slechts de gruwelijke
tragedies, niet slechts de levensverzaking van Kafka of van de Oedipus Coloneus,
maar ook de vrolijke en dappere. Gelukkig zijn er altijd nog mensen voor wie iedere
schoonheid, afgezien van haar engagement voor of tegen de wereld, 'tot het leven
verleidt'.
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Montaigne
In zijn roman Een vinger op de lippen heeft Pierre Dubois een verbeelding van een
renaissancistische fanaticus gegeven, gebaseerd op de figuur van Savonarola, die
halverwege omslaat in een soort van Montaigne. Een krachttoer. Monsters die
gedeeltelijk paard, gedeeltelijk mens zijn, vrouwen met vissestaarten e.d., doen het
uitstekend in fabels, maar niet in psychologische romans die zich van historische
decors bedienen. Het type Savonarola en het type Montaigne staan, afgezien van
eventueel denkbare psychologische verbindingen, zover van elkaar als
cultuurhistorische symbolen, dat hun gezamenlijke aanwezigheid in één mens, zonder
conflict, zonder spanning, niet voorstelbaar is.
Daar komt dan nog dit bezwaar bij, dat de Savonarola's wel en de Montaignes niet
worden verbrand. Een Savonarola, die zijn geloof verliest, zou ruimschoots
gelegenheid hebben gehad het martelaarschap voor een zaak die hem niet ter harte
ging te ontlopen. Erasmus, Montaigne en Rabelais hebben geen enkele neiging aan
de dag gelegd om als helden op te treden voor hun ongeloof. Zij hebben
gemanoeuvreerd, zij hebben het aanstotelijke vermeden en zij zijn met rust gelaten,
omdat zij geen geloofszuiveraars waren, zoals de Hervormers, maar sceptici, die
voor de bestaande dogma's geen andere in de plaats wilden stellen.
Men kan dit type van de renaissancistische twijfelaar, vrijdenker, libertijn,
avonturier van de geest, in zijn zuiverste vorm vinden in de persoon van Montaigne,
die sinds de publikatie van zijn Essais in 1580 telkens opnieuw is verdacht gemaakt
en misverstaan door de absolutisten en de dogmatici die de geschiedenis maken. Uit
een bekeringsverhaal als dat van Dubois blijkt bovendien hoe weinig de mentaliteit
van een Montaigne, waarin een aristocratisch dilettantisme samengaat met een
hardnekkig speuren naar onversierde waarheden, in onze eeuw van nieuwe fanatismen
begrepen wordt. De figuur van Montaigne is telkens weer actueel en daarom is het
verheugend dat S. Dresden een in-
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leidende en oriënterende studie aan hem heeft gewijd onder de titel Montaigne, de
spelende wijsgeer.
In deze monografie wordt Montaigne bekeken als 'essayist', als grondlegger van
het genre 'essay', dat de schrijver terecht nauw verbindt aan de ondogmatische en
onsystematische manier van denken die erin beoefend wordt. Dresden verdedigt
Montaigne tegen beschuldigingen uit de vakfilosofische hoek, dat hij als 'speels'
denker niet ernstig of niet eerlijk zou zijn. Deze filosoof is een dilettant, die bezig is
de wereld en zichzelf te beproeven. Hij heeft geen grote illusies over de mogelijkheden
van het denken, maar binnen het kader van het menselijk bereikbare experimenteert
hij met de beweeglijkheid en de verscheidenheid van mens en wereld, die hem boeien.
Dresden's studie is voornamelijk een compilatie van de over Montaigne bestaande
literatuur en ondanks de wetenschappelijke verantwoording van zijn beweringen is
het een overzichtelijk en leesbaar geschrift geworden. Het is opmerkelijk dat de
schrijver wel uiteenzet wat een essay is en hoezeer het een vorm is die met de
persoonlijkheid en de denkvorm van de auteur samenhangt, maar nalaat omtrent die
persoonlijkheid nadere mededelingen te doen. Hij heeft welbewust de biografische
problemen ter zijde gelaten om Montaigne's denkmethode beter te doen uitkomen.
Nu lijkt het mij dat gedachten altijd begrijpelijker worden, als men een inzicht
heeft in de persoon van de denker. Maar dit geldt a fortiori voor Montaigne, die zo'n
fundamentele afkeer had van ieder dogmatiseren, abstraheren of generaliseren.
Montaigne koos de autobiografische, anekdotische vorm van het essay, omdat zijn
waarheden alleen golden voor de concrete gebeurtenissen of observaties waaraan hij
ze ontleende. Een weergave van dit denken trekt het dus scheef als het de conclusies
los maakt van de aanleidingen, als het datgene doet wat Montaigne juist niet wilde,
n.l. abstraheren. Het is dus jammer dat Dresden de eenheid van dit leven en denken
niet intact heeft gelaten, al is het waar dat men door dit consequent te doen ertoe zou
moeten overgaan uitsluitend Montaigne zelf aan het woord te laten.
Wat ik bij Dresden, die wel inziet dat deze essayist de baanbreker is van het
onsystematisch denken, toch gemist heb, is een
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belichting van het contrast met het scholastisch denken, waarop het zijne reageerde.
Daardoor komt in dit boekje ook onvoldoende uit, hoeveel moed het in de zestiende
eeuw vereiste om dit eenvoudige concrete denken over de menselijke conditie en de
dingen van alledag te ondernemen tegen een achtergrond van bibliotheken vol
wijsgerige stelsels en imposante bouwsels van gedefinieerde begrippen. Montaigne
deed wat Descartes later met meer systeem zou herhalen: hij maakte schoon schip,
hij begon helemaal opnieuw en omdat hij niet geloofde in de axioma's van de
scholastiek, die op wiskundige wijze met begrippen manipuleert, omdat hij niet in
'begrippen' geloofde, richtte hij zijn denken geheel anders in. Hij deed het op de
manier van het gezonde verstand, hij streefde naar concrete levenswijsheden, zonder
pretenties, maar niet zonder scrupules. Men vindt wel eens de opvatting, dat essays
eigenlijk vriendelijke keuvelarijtjes over alles en nog wat moeten zijn, maar bij
Montaigne, de vader van het essay, kan men leren, dat het genre daarom vormeloos
en onsystematisch is, omdat het over 'de laatste waarheden' handelt, die zich aan
ieder stelsel onttrekken; omdat het kwesties van leven en dood aan de orde stelt, die
alleen zonder administratieve of retorische dwang tot hun recht kunnen komen.
Dresden's opvatting dat de methode voor Montaigne zo belangrijk is, dat hij
onverschillig staat tegenover de inhoud, dat hij als sceptisch dilettant daar niet veel
belang aan hecht, lijkt mij volkomen averechts. Het is Montaigne juist uitsluitend
om de inhoud te doen, maar deze laat zich niet op een andere manier formuleren dan
op de door hem gekozene. Ook de functie van de ironie in deze werkwijze ziet de
schrijver m.i. niet geheel juist. De ironie is het instrument om de betrekkelijke waarde
van zijn denkbeelden te doen uitkomen, zoals Dresden terecht opmerkt. Maar de
ironie vervult nog een andere functie, die hij niet heeft genoemd, n.l. die van
maskerade. Het is jammer genoeg zo, dat ironie alleen voor de goede verstaanders
onder de tijdgenoten met volkomen zekerheid herkend kan worden. Men moet vaak
afgaan op een kleine afwijking, een in een bepaald groepsvocabulaire ongebruikelijk
woord, om te weten dat een auteur ironisch spreekt. Deze waarschuwingstekens
worden later, als de gevoelsnuances van de woorden uitgewist zijn, niet meer opge-
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merkt. Indien men dan, zoals Dresden, over Montaigne's ironie spreekt, zonder er
overigens één voorbeeld van te geven, volgt men een traditie, meer niet. Hij zegt
zelfs, dat het moeilijk is een passage in de Essais aan te tonen waarin de ironie niet
doordringt, maar maakt een uitzondering voor de bespreking van de absolute
godsdienst en de natuur.
Nu lijkt het mij juist waarschijnlijk dat Montaigne's vaak met de haren erbij
gesleepte betuigingen van godsdienstigheid, ironisch moeten worden opgevat, omdat
hij zich daarmee beveiligde tegen censuur en inquisitie. 'Mijn verstand hoeft zich
niet te buigen', leest men ergens in de Essais, 'hoogstens mijn knieën'. Ik geloof dat
Gide gelijk heeft als hij bepaalde passages die op de godsdienst betrekking hebben,
als bliksemafleiders ziet, die het verschijnen van de Essais mogelijk hebben gemaakt
(zij kwamen eerst in 1676 op de Index) en Dresden ongelijk, die juist deze passages
als heilige ernst wil zien.
Montaigne, die in hetzelfde jaar geboren is als Willem de Zwijger, is evenals deze
een van de grote bevrijders geweest uit het keurslijf van dogma en absolutisme.
Evenals Oranje was hij een moedig man (moedig in het durven denken), maar tevens
een tacticus, die zich met ironie beveiligde tegen de domheidsmachten van zijn tijd.
Het is een ander soort moed dan waarop het martelaarschap is gegrondvest. Zonder
hem met Savonarola te verwarren moet men hem toch ook de tanden niet uittrekken.
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Ernst Jünger Der Waldgang
De beweging die men romantiek noemt vertoont een uiteenlopende reeks
eigenschappen: liefde voor de natuur, voorkeur voor open, vrije vormen, aandacht
voor de onbelemmerde ontplooiing van het individu, verlangen naar het exotische,
heimwee naar de vóórtijden enz. Het romantische genre wordt niet altijd door al die
eigenschappen tezamen gekenmerkt, maar het is wel aan één constant programmapunt
herkenbaar: aan de afkeer van het redelijke. Het is speciaal die kant van de romantiek
die in Duitsland, de bakermat van de beweging, steeds heeft vooropgestaan. Men
vindt de afkeer van het redelijke als reactie tegen de Verlichting en het Franse
rationalisme al bij een 18de-eeuwse voorloper als Herder. De hele 19de eeuw door
blijft die trek aan de orde. In onze tijd nam het anti-rationalisme extreme vormen
aan: zowel politiek in Duitsland in het nationaal-socialisme als artistiek daarbuiten
in talrijke 'ismen' die samen als een nieuw soort rococo achter de romantiek aanlopen.
Men is zo gewend geraakt aan de suprematie van het gevoel over het verstand,
dat men niet eens meer beseft hoe absurd de situatie is van het enige redelijke wezen
in de natuur dat zijn rede afzweert. Bij wat men 'gevoel' pleegt te noemen spelen
immers niet alleen driften en instincten, maar ook de onordelijk gebruikte hersens
een belangrijke rol. De romanticus doet dus nooit volledig afstand van het denken,
maar hij ontwijkt de verantwoordelijkheid ervoor door zich niet meer om samenhang
of logica te bekommeren. Wat men 'intuïtie' noemt is voor een groot deel lukraak
denken.
De romantici hebben terecht de aandacht gevraagd voor de begrensdheid van de
rede, maar het is duidelijk dat dit inzicht zelf weer van redelijke aard moet zijn. Het
is ook evident dat het onderzoek naar de activiteit van het onbewuste, dat door de
romantische aandacht voor het arationele en de 'nachtzijde' van het bestaan aan de
orde kon komen, alleen met redelijke metho-
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den kan worden uitgevoerd. De romantici hebben gelijk als zij zeggen dat het verstand
niet almachtig is en dat de logica heel wat problemen verbergt. Maar het is niet zo,
dat men ze oplost door het denken zelf te verloochenen.
Men moet het romantische verzet tegen de rede wel onderscheiden van de bezwaren
die de middenstand des geestes tegen de intellectuelen pleegt in te brengen. 'Highbrow'
en in Amerika tegenwoordig ook 'egghead' zijn de scheldwoorden waarmee de
middelmatigheid zich verweert tegen de mensen die door eruditie en hersens boven
haar uitsteken. Het is het protest van de echte domheid tegen het verstand, van de
liefhebber van kitsch tegen 'onbegrijpelijke' of 'onfatsoenlijke' kunst. De romantici
echter, die met hun verheerlijking van het primitieve, het mythische en het infantiele
de moderne kunst juist ontketend hebben, maken zelf bezwaar tegen het denken,
omdat zij het beneden zich wanen. Hun scheldwoord voor de intellectuelen is
'cerebraal', waarmee zij impliceren dat de hersens het orgaan zijn waarvoor de mens
zich zou moeten schamen.
De anti-intellectuele instelling van het nationaal-socialisme had twee verschillende
wortels. Zij berustte enerzijds op de 'opstand der horden', maar daarnaast op een
romantische leer die in de loop van anderhalve eeuw door de elite was opgebouwd.
Hier ligt, geloof ik, ook de verklaring van het probleem hoe het mogelijk was dat
een volk met een betrekkelijk hoge ontwikkeling als het Duitse, een volk 'dat zijn
dichters kende', tot zulke barbaarse gruwelen in staat was. Juist die dichters hadden
het opgevoed in een romantisch nationalisme dat tegen de verlichting gekant was.
De horden met hun anti-intellectuele instelling vindt men overal, maar een 'Bildung'
die op de duisternis was gericht, bestond alleen in Duitsland. De verspreiding van
de romantische elite-ideeën heeft een verschijnsel als Hitler pas mogelijk gemaakt.
Als men dus een 'heropvoeding' van het Duitse volk beoogt, kan men niet volstaan
met de behandeling van de generatie die sinds '33 in nationaal-socialistische zin is
onderwezen. Men zou al die 'denkers' en dichters, die sinds het einde van de 18de
eeuw hun 'volksgenoten' in de romantiek hebben gedompeld, aan dat proces moeten
onderwerpen.
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Goethe was de laatste Duitser die in Duitsland met de stem van de rede heeft
gesproken (al was dat dan voornamelijk in die privé-gesprekken met Eckermann,
waarin hij de romantiek een ziekte noemde). Sindsdien konden de Duitsers zich dat
alleen nog maar buiten Duitsland veroorloven: Heine, Nietzsche en Thomas Mann
zochten een goed heenkomen. Zelfs een gematigde en door het buitenland als
'aanvaardbaar' beschouwde Duitser als Walter Rathenau (die om die aanvaardbaarheid
trouwens door zijn lieve landgenoten is vermoord) was een reactionaire romanticus
die vol heimwee schreef over de heroïeke Germanen die in prehistorische tijden uit
hun wouden te voorschijn kwamen en die jammerde over de 'Entgermanisierung'
van Europa door de techniek.
De lezer denkt misschien dat ik bezig ben te verdwalen in het Germaanse woud.
Maar dat is precies waar ik met deze inleiding naar toe wilde. Want ik heb hier een
boekje van Ernst Jünger dat in Duitsland verschenen is als Der Waldgang en in het
Nederlands is vertaald onder de titel: Het woud als toevlucht. En daar hebben we de
hele romantische rataplan: de verheerlijking van de echte, oud-germaanse vrijheid,
de terugkeer naar de oerbronnen van kracht, de afrekening met het rationalisme, het
hervinden van het onvervalste weten aan de bronnen van alle zedelijkheid, de hoop
op de komst van de vredevorst, de oud-IJslandse 'gang naar het woud', het
onaantastbare heiligdom. Van Wodan? Van Karl May? Van de hele Duitse romantiek
en van Ernst Jünger in het bijzonder.
Het griezelige van zo'n boekje is niet alleen, dat het in 1951 vrolijk in Duitsland
verschijnt, waar het volgens F.W. van Heerikhuizen 'veel stof tot discussie (heeft)
geleverd', maar ook dat F.W. van Heerikhuizen het in vertaling aan de Nederlandse
lezer presenteert als 'een der belangwekkendste geschriften van de laatste tijd', terwijl
hij zijn 'volle instemming met de grondidee van dit essay' betuigt. Daarna komt Van
Heerikhuizen ook met reserves, maar de rottingsstank die uit Jünger's woud te
voorschijn komt, schijnt in het algemeen toch eerder een bekorende dan een
afschrikwekkende werking op hem uit te oefenen.
Wie is Ernst Jünger? Oorspronkelijk een militarist, die in het Vreemdelingenlegioen
heeft gediend en die na de eerste wereld-
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oorlog met zijn boeken In Stahlgewittern en Der Krieg als inneres Erlebnis een
Hegeliaans getinte rechtvaardiging van de oorlog beproefde. Hij was geheel en al
thuis in het klimaat van het nationaal-socialisme, toen dit nog in de oppositie was.
In 1932 verscheen Der Arbeiter, waarin hij verkondigde dat de mens als arbeider
een nieuwe verhouding tot 'het elementaire' zou vinden, die hij als soldaat al had
bezeten en als burger weer verloren. Hij voorspelde en verheerlijkte de totale
mobilisatie van een door de techniek beheerste wereld, waarvoor de dictatuur van
de arbeider de weg zou banen. Een hem door Hitler aangeboden Rijksdagmandaat
wees hij van de hand en in 1942 distancieerde hij zich voor het eerst in geschrifte
van de nazi-beweging met zijn boek Auf den Marmorklippen. Hij kon zich dit
veroorloven omdat hij onder bescherming van de legerleiding stond. Als stafofficier
van Von Stülpnagel dook hij in Parijs op, waar hij zich onder invloed van het Pruisisch
officieren-milieu steeds verder afwendde van zijn nihilistische arbeidersmystiek.
In Sprache und Körperbau ontdekte hij de magische kracht van het oorspronkelijke
woord als drager van 'het elementaire'. In zijn dagboek Strahlungen en in Der Friede
vindt men quasidiepzinnige beschouwingen over de onsterfelijkheid van de mens.
Voor de strijd tegen het nihilisme dat z.i. de vrede in de weg staat, doet hij nu een
beroep op de kerken. Ook uit zijn symbolische roman Heliopolis kan men opmaken
dat Jünger de heroïek-fascistische tendensen van Der Arbeiter heeft ingeruild tegen
een Pruisisch conservatisme, waarbij hij op grond van zijn mystieke neigingen en
ook omdat de traditie het nu eenmaal eist de godsdienst als bondgenoot accepteert.
Met Der Waldgang laat Jünger nog eens zien dat een Duits romanticus zoals hij
naar verkiezing regimentatie of vrijheid kan voorstaan, naar verkiezing heidens of
christelijk kan zijn, naar verkiezing kan pleiten voor de oorlog of voor de vrede, maar
intussen altijd een tegenstander blijft van het denken, uit heimwee naar de
geborgenheid vóór de bewustwording, uit heimwee naar 'het elementaire' dat in het
leger, in het volk, in de totalitaire staat met zijn fabrieken of ook in het Germaanse
woud kan worden gesitueerd.
In dit geschrift vertelt Jünger hoe men zich tegen de tirannie
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moet verzetten. Men moet de gang naar het woud doen, woudloper worden. Daardoor
vertegenwoordigt men de echte elementaire vrijheid. De Woudloper is Jünger's derde
mythe. De eerste is de Arbeider, wiens gestalte nu nog omspeeld wordt door 'het
onzekere licht van godenschemering'. Van deze gestalte zegt hij: 'In welke
koningssteden of kosmische metropolen zij eens zal tronen, kunnen wij nu nog niet
vermoeden'. In het gevolg van de Arbeider ziet Jünger de Onbekende Soldaat, die
nu wat op de achtergrond is geraakt en vooral een object van kunst en verering is
geworden.
En dan komt de gestalte van de vrije, vereenzaamde soldaat aan de orde, een
mengsel van franc-tireur en illegaal, die in het boventijdelijke bestaan van het woud
de vrije, onafhankelijke, door het geweten gedicteerde actie bedrijft, de Woudloper.
Het is wel wat wonderlijk, dat 'of all people' de heer Ernst Jünger ons moet komen
vertellen hoe men zich tegen de tirannie moet verzetten. Wat bedoelt hij met deze
theoretische, Duitse editie van de maquisard, nog afgezien van al dat mystieke en
quasi-diepzinnige gedoe bij een soort actie die vooral nuchterheid vraagt?
De politieke betekenis van het geschrift, waar vertaler Van Heerikhuizen, lijkt
mij, niets van begrepen heeft, is het ontwerp van een bepaalde tactiek voor Duitsland,
als er een oorlog tussen Sowjet-Rusland en het Westen zou uitbreken. Jünger wil
voorkomen dat er twee Duitse legers tegenover elkaar komen te staan. 'Alleen de
woudloper kan zich, zonder met kunstmatige grenzen rekening te houden, aan
algemeen-Duitse belangen wijden. Hij ook kan de parolen vinden en verbreiden die
zullen verhinderen dat Duitsers op elkaar schieten.' Men vergisse zich niet: het verzet
dat Jünger propageert (nadat hij die mogelijkheid erg laat heeft ontdekt) is niet in de
eerste plaats tegen de tirannie, maar tegen de Europese solidariteit gericht.
Wat voor vlees men met hem in werkelijkheid in de kuip heeft, blijkt uit al die
punten van zijn program, die hem ontsnappen tussen de fraaiigheid over het terugkeren
naar de diepe oerkrachten door. Hij onthaalt ons in hooggestemde bewoordingen op
een pleidooi voor de vrije concurrentie in het economische leven, op een vervloeking
van ziekenfondsen, inentingen en verzekerin-
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gen; hij is tegen staatsbemoeienis inzake de gezondheidszorg en vóór de
wonderdokters; hij is tegen de verbrokkeling van het grootgrondbezit en tegen een
andere verdeling van de rijkdom, die immers nooit een vermeerdering van de rijkdom
kan betekenen; hij klaagt dat er geen echte vorsten meer zijn en hoopt vurig op de
komst van de vredevorst; 'telkens wanneer ergens iemand naar de macht grijpt ontstaat
er nieuwe hoop.' Als men zijn voorspelling omtrent de 'hevige terugslagen' die te
verwachten zijn uit de verdeling van het grootgrondbezit waardoor 'nieuwe,
ontwortelde en intelligente bevolkingsgroepen zullen optreden', combineert met zijn
woudlopersfantasie, dan stijgt er een lucht van veemmoorden uit dit geschrift op.
Hier is een door en door reactionaire Pruisische romanticus aan het woord, een vos
die de passie preekt, die plotseling de zaak van individualisme en vrijheid omhelst
omdat hem dat in zijn kraam te pas komt.
De woudloper zal op bewapening en op andere hulp door een wereldmacht kunnen
rekenen, zegt Jünger. De maquis is voor hem niet de noodsprong van een volk dat
zich niet meer openlijk verzetten kon, maar een positie die hij opzettelijk creëert om
zich aan ieder openlijk verzet te kunnen onttrekken. Wat hij voor bijzondere moed
uitgeeft, is het streven om zoveel mogelijk buiten schot te blijven en anderen de
kastanjes uit het vuur te laten slepen (de hulp van de wereldmacht).
Hoe is dit soort kromme en misleidende redeneringen mogelijk? (Het is overigens
niet de lafheid, die ik hem zou willen verwijten, maar de ethische saus waarmee zij
wordt overgoten.) Dit is mogelijk doordat de schrijver de redelijkheid en daarmee
de zelfkennis en de nuchterheid a priori heeft afgezworen. De eenvoudige 'man in
the street', zegt hij, heeft de toestand heel wat beter door dan alle regeringen en alle
theoretici bij elkaar. 'Dat komt doordat in hem nog altijd resten van een weten leven,
dat dieper gaat dan de moderne gemeenplaatsen'. Hier vindt men het beroep van de
romantische elite op de massa, waarin twee soorten verzet tegen de rede elkaar
ontmoeten.
Tenslotte: wat heeft Van Heerikhuizen in dit geschrift van Jünger gezien dat zijn
zo actieve instemming heeft opgewekt? Want mijn kenschetsing van de schrijver
geldt in geen enkel opzicht voor de vertaler. Van Heerikhuizen heeft gemeend dat
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Jünger voornamelijk heeft willen betogen dat de mens een fundament nodig heeft
buiten de tijd en dat 'het woud' daar het symbool van is. Hij is het dan ook eens met
Jünger dat men zich tegen het kwaad verzetten moet, al heeft hij bezwaar tegen het
gewapend verzet dat Jünger voorstaat. Van Heerikhuizen is inderdaad consequenter
dan de Duitse auteur door een pleidooi te voeren voor Gandhi's geweldloze actie.
De vertaler is een volstrekte pacifist en progressief genoeg om tegen de ergste van
Jüngers reactionaire opinies protest aan te tekenen.
De vergissing die Van Heerikhuizen met zijn vertaling en zijn introductie van dit
oer-Duitse geschrift heeft gemaakt, is de vergissing van een bepaald soort
halfzachtheid, die vreselijk zou schrikken van de gedachte dat er in het woud van
Wodan alleen maar mensenoffers worden gebracht.
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Pierre Gascar Les bêtes
Le temps des morts
Er is sinds de oorlog een toegenomen neiging in de literatuur om het 'Kwaad' uit te
beelden als een werkelijkheid waarvan de brave mensen slechts door een heel dunne
wand gescheiden zijn. 'De vreemdeling' van Camus, verschillende personages van
Paul Bowles zijn gewone 'nette' mensen die zijn aangetast door een soort hel. Zij
zijn weerloos tegen machten die zij niet begrijpen: verlamden, slaapwandelaars,
slachtoffers nog vóórdat zij beulen worden.
Het is de Franse schrijver Pierre Gascar (pseudoniem voor Pierre Fournier, geboren
1916) wiens Le temps des morts met de Prix Goncourt werd bekroond, die hetzelfde
verschijnsel op een enigszins andere wijze behandelt. In zijn eveneens in 1953
verschenen bundel novellen Les bêtes komt een jong officier voor die ontdekt hoe
hij kan slapen onder het onophoudelijk geblaf van een troep vlakbij opgesloten
honden. Men moet volgens zijn methode het geluid van één bepaalde hond uitkiezen
en dan in de geest met hem meeblaffen. Ziehier de formule voor een manier van
omgaan met het Kwaad die althans de bewustheid van de besmetting op de
somnambule verlamming vóór heeft.
In de zes vertellingen van Les bêtes is het telkens een dierlijke hel die binnendringt
in de menselijke moraal en zich pas terugtrekt na er een verschrikkelijke ravage te
hebben aangericht. Een man die met de verzorging van een troep wilde paarden is
belast, behandelt ze met een wreedheid die hemzelf verbaast. Een slager in conflict
met plaatselijke verordeningen gaat over tot clandestiene, nachtelijke slachtingen
die een steeds gruwelijker karakter aannemen. Hongerende Russische
krijgsgevangenen stellen zich voor twee geëxecuteerde kameraden in te ruilen tegen
het voedsel van een rondreizend circus. Enzovoort.
De dieren zijn bij Gascar niet 'onze trouwe kameraden', ook niet onze even
onschuldige als interessante collega's in het leven, maar de vertegenwoordigers van
een primaire barbaarsheid die
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onmiddellijk weerklank vindt in de menselijke natuur. Maar er is tegelijkertijd, wat
bij Camus en Bowles ontbreekt, een menselijk verzet bij de aangetaste personages.
De stalknecht geeft tenslotte de paarden de vrijheid en ontsnapt met hen. Het jeugdige
knechtje van de slager onttrekt zich op een zeker moment aan de bloedige bezigheden
van het bedrijf. De officier blaft mentaal mee omdat hij anders niet kan slapen, maar
zijn concessie aan het geweld houdt geen capitulatie in.
Deze geesteshouding die is samengesteld uit een intensieve preoccupatie met het
Kwaad en tevens een morele reserve ertegen, vindt men terug in de korte roman Le
temps des morts, waaraan misschien minder compositiekunst en schrijftechniek ten
koste zijn gelegd dan aan Les bêtes, maar die zijn kracht ontleent aan de rechtstreekse,
niet symbolisch verwerkte ervaring die eraan ten grondslag ligt.
De schrijver was vijf van de acht jaar die hij in militaire dienst heeft doorgebracht,
krijgsgevangene in verschillende kampen in het door de Duitsers bezette gebied.
Wegens enkele ontvluchtingspogingen werd hij geplaatst in het beruchte strafkamp
van Rawa-Ruska, niet ver van Lwow (Lemberg) in Polen. Le temps des morts is
gebaseerd op ervaringen die Gascar in dit kamp, dat hij in zijn boek Brodno noemt,
heeft opgedaan.
Hij behoorde tot een groepje gevangenen aan wie was opgedragen buiten het
kampterrein een begraafplaats aan te leggen en voor de omheining, het delven van
de graven en de begrafenissen van de overleden kampbewoners te zorgen. In het
kampbestaan, beheerst door honger en ongedierte, is dit een verrukkelijke taak die
aan de doodgravers een surrogaat voor vrijheid en zelfrespect geeft en als resultaat
van een zekere handigheid ook wel af en toe een extra rantsoen soep. Terwijl zij voor
hun levende kameraden niet veel kunnen doen, geven zij zich met toewijding aan de
doden om als het ware door een achterdeur de toegang tot de menselijke dingen open
te houden.
De schrijver zelf - althans de 'ik' van het verhaal - ofschoon afgestompt en
ontredderd, behoudt toch zijn waarnemings- en onderscheidingsvermogen. Aan het
dierlijk niveau van het bestaan in het strafkamp geeft hij een ontzaglijk reliëf door
daarachter verschrikkingen zichtbaar te maken die nog veel groter
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zijn. Er zijn in de eerste plaats de Duitse bewakers, die telkens met de doodgravers
meegaan. Een van hen vooral, Ernst, een voormalige predikant, zoekt toenadering
tot de vertelleren probeert duidelijk te maken dat hij een tegenstander van het
nazibedrijf is. Zijn belangstelling voor een joods meisje in een naburig, sterk bedreigd
joods dorp is echter niet helemaal onbaatzuchtig. De verteller had al opgemerkt dat
Ernst een veel te goed geweten had en zich te gemakkelijk in het medelijden nestelde.
In werkelijkheid is hij een moreel wrak. Het vluchtige contact met de joodse
dorpsbewoners, de sporen in de verte van door het land zwervende vogelvrije
partizanen, de ontdekking bij het graven van een loopgraaf van talrijke niet lang
geleden in de grond gestopte lijken, dit alles bereidt de gevangenen langzamerhand
voor op het aanschouwen van het gruwelijke transport over de spoorlijn die vlak
langs het kamp loopt: de goederentreinen volgestopt met onderdrukt gillende massa's,
bestemd voor de op 30 km afstand gelegen gaskamers.
Gascar geeft hiervan een sobere, tot een paar details beperkte beschrijving, die
overigens door merg en been gaat. U houdt er niet van, lezer, om hieraan herinnerd
te worden? Ik ook niet. Maar het lijkt me beter dan zich te blijven verdiepen in
kwesties van schuld en vergelding, of zich op de borst te slaan wegens de eigen
onverzoenlijkheid jegens het kwaad, dat men kennis neemt van deze door een
ooggetuige opgetekende feiten, al was het maar om te weten waardoor men bedreigd
wordt en wat men er zelf tegenover kan stellen.
'Zij lijden niet', is het commentaar van een van de Duitse bewakers, die de
verdelging goedkeurt als een bestrijding van ongedierte. Voor de doodgravers wordt
het kerkhof waaraan zij met nieuwe toewijding werken de enige plaats van onschuld,
waar zij tussen de lichamelijke verrotting nog een weerstand kunnen vinden tegen
het geestelijk bederf. Als ook de joden in de naburige dorpen zijn opgeruimd, getuigt
het lot van één opgejaagde overgeblevene nog voor hen allen. Hij leeft overdag in
de bomen en komt 's nachts slapen in het ene, telkens vers gedolven graf, waarmee
men op het aantal doden vooruit is. De doodgravers laten enig voedsel en briefjes
voor hem achter. Er ontwikkelt zich een aandoenlijke correspondentie, die al gauw
verloopt in de waanzin en de dood van de opgejaagde man.
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Dat het Gascar tenslotte niet om een reportage te doen is, maar om de getuigenis van
een geestesgesteldheid die bestaat uit een overweldigd worden en een zich schrap
zetten, bewijst de laatste aangrijpende episode uit het boek dat de ontmoeting schetst
tussen de 'ik' en een Pools meisje dat hij tot op dat ogenblik slechts uit de verte heeft
gezien. Zij betekent voor hem de ontlading van een te hoge spanning, de vergetelheid
en de blindheid na het bewustzijn van ondraaglijke dingen. Zij schrikt echter van de
wildheid van zijn wanhoop, kust hem en loopt weg. Hij droogt zijn tranen en keert
terug naar zijn doden.
Ziedaar. Le temps des morts is een oprecht en indrukwekkend boek; in een korte,
gedrongen, soms naar mijn smaak al te lyrische stijl geschreven (ook lyriek heeft
haar zakelijkheid); treffend vooral door de keuze van de zeer pregnante, een wereld
suggererende details; en waardevol als getuigenis van een houding die de mensen
niet groter maakt dan zij zijn, maar ze toch ook niet wegcijfert.
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Karl May
Ik ken weinig boektitels die zo welsprekend en zo poëtisch zijn als De duivelskop in
het rotsgebergte, tenzij dan De Kara Nirwan Khan in Albanië. Er zijn mensen die
nooit kunnen begrijpen wat Karl May voor andere mensen betekend heeft. Er zijn
er ook die zich schamen voor hun vroegere verslaafdheid aan Winnetou en Kara ben
Nemsi, de held uit het Avondland. Men beijvert zich dan om allerlei kwaads over
Karl May te vertellen: dat hij in de gevangenis heeft gezeten, dat hij nooit in Amerika
is geweest en al zijn boeken bij elkaar heeft gelogen en als klap op de vuurpijl dat
Hitler zo van hem genoten heeft.
Onlangs las ik nog ergens weer die fraaie aantijgingen die altijd opnieuw opgeld
doen. Mijn liefde voor Karl May dateert uit een tijd dat de lectuur van Hitler nog een
ononthuld mysterie was, maar ik herinner mij wel dat het verhaal over Karl May's
verblijf in gevangenissen mij eens heeft geschokt, niet zozeer op grond van de sociale
degradatie die eruit sprak, als wel omdat Old Shatterhand, met wie de auteur zich zo
graag vereenzelvigde, behalve een uiterst fatsoenlijk en christelijk heer toch ook zo'n
ongeevenaarde slimmerik was die zich m.i. niet zo maar kon laten vangen.
Maar men leert al gauw teleurstellingen te verwerken en het is een eerste schrede
op de weg naar literair begrip om te aanvaarden dat iemand in zijn boeken bijzonder
braaf en slim kan zijn juist als hij in het leven nog al eens derailleert. Dat Karl May
een leugenaar kan worden genoemd, omdat hij de 'reisavonturen' niet echt heeft
beleefd, zouden, geloof ik, zelfs de jeugdigste lezers nooit accepteren, omdat een
schrijver nu eenmaal fantaseren mag en op des te meer bewondering aanspraak kan
maken naarmate zijn fantasie een grotere en natuurgetrouwere wereld produceert.
En Hitler? Ja, Hitler schijnt ook Nietzsche bewonderd te hebben en de sprookjes
van Grimm. Men kan zich daardoor bij
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beoordeling van lectuur niet laten beïnvloeden. In elk geval weet iedere lezer van
Karl May dat deze er een andere ideologie op na hield dan de Führer. De
mensenliefde, de gelijkwaardigheid van de rassen, het anti-kolonialisme, het pacifisme
- dit alles wordt telkens opnieuw met hartstocht en soms met een wat weeïg idealisme
gepredikt.
Om op deze grond een verbinding te maken tussen May en de nazi's, hoezeer de
nazi-jeugd om zijn kampvuurtjes misschien ook Winnetoutje heeft gespeeld, lijkt
mij onbillijk. Men kan het nationaal-socialisme werkelijk niet het monopolie gunnen
van dit stuk romantiek.
Karl May is verder door de pedagogen altijd al met een scheel oog aangekeken.
Nienke van Hichtum heeft zijn boeken als 'ellendig prikkelend sensatie-geschrijf'
afgedaan. Ik kan dan alleen maar belijden dat ik indertijd veel meer van dit prikkelend
sensatie-geschrijf heb gehouden dan van Afke's tiental. Er is een Karl May-gemeente,
die zich door al dit soort verdachtmakingen niet uit het veld laat slaan. De
weldenkenden en de pedagogen zijn tegen hem.
Ook de autodidacten zijn gewoonlijk hartgrondig tegen hem, omdat zij in hem de
autodidact niet verdragen. Je ontmoet ook mensen die zeggen: Winnetou, enfin; maar
je houdt toch zeker niet van die smerige colportageromans die hij ook heeft
geschreven? Ik moet dan bekennen dat ik niet zijn hele oeuvre ken, maar dat ik niet
alleen houd van de Oosterse Kara ben Nemsiserie, maar ook van De rotsvesting in
den Gran Chaco en zelfs van Het spook der ruïne en De verdwenen krijgskas, die
het genre van Courths-Mahler enige keren hebben verbeterd met spanning en
onontwarbare intrige.
Van de hand van drs. F.C. de Rooy is een studie over Karl May verschenen getiteld
Old Shatterhand, die vele wetenswaardigheden over de veelgesmade auteur behelst.
Drs. De Rooy is een enthousiast lid van de Karl May-gemeente, maar ik geloof dat
hij overdrijft als hij zegt dat de schrijver een boodschap heeft voor volwassenen en
niet alleen door kinderen moet worden gelezen. Nu verschijnt zijn boek in een R.K.
reeks, met een 'nihil obstat' en een 'evulgetur' van kerkelijke autoriteiten en daaruit
is misschien de nadruk te verklaren die de schrijver legt op de christelijke tendens
van Karl May's werk.
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Ik geloof wel dat de heer De Rooy gelijk heeft, als hij betoogt dat Karl May, die een
katholiserend protestant was, die strekking eerlijk heeft gemeend, maar ik maak mij
sterk dat het de ware Karl May-liefhebbers toch niet in de eerste plaats daarom te
doen is. De christelijke hartstocht van Karl May is een onderdeel van die heel eigen
en heel wonderlijke sfeer van zijn verhalen. In zijn latere werk gaat hij dat overdrijven
en wordt hij er vaak onleesbaar door, maar in de Indianen-romantiek is het christelijk
bestanddeel een onmisbaar element. Wij danken er zulke onvergetelijke zinnetjes
aan als de woorden van de stervende Winnetou: 'Sharlih, ik geloof aan de Heiland,
Winnetou is een christen. Vaarwel!' Er is verder toch een flinke dosis sporen lezen,
besluipen, bevrijden van de martelpaal, humoristische dialogen, en vooral de droom
van een vrij, zelfstandig leven, verlost van de gemechaniseerde beschaving, die dat
element zijn pikante plaats geeft tussen de tomahawks.
Men moet, geloof ik, Karl May niet meer lezen als men de zestien gepasseerd is.
Misschien nog even de Llano Estacado doorvliegen, als men zeventien is. Maar dan
niet meer. Dan moet het een herinnering blijven. Van de 65 boeken die Karl May
geschreven heeft, zijn er maar 7 voor de jeugd bedoeld, maar hij behoort nu eenmaal
tot het soort auteurs dat tegen wil en dank in de kinderkamer terecht komt, waar
Defoe, Swift, Dickens, en Van Lennep hem zijn voorgegaan.
In de levensbeschrijving die men bij De Rooy aantreft, kan men een tragiek vinden,
die herinnert aan de levens van Dickens en Andersen. Met hen had Karl May zijn
afkomst uit de armste lagen van de 19de-eeuwse maatschappij gemeen. Hij was de
zoon van een Saksische wever en terwijl Dickens zijn hele leven te vechten had tegen
zijn jeugdherinneringen aan een in de gevangenis gegijzelde vader, raakt Karl May
op het toppunt van zijn roem slaags met zijn eigen verleden van 'tuchthuisboef'.
Op zijn sombere jeugd volgde namelijk een periode tussen zijn 20ste en 32ste jaar
van diefstallen en oplichterijen die hem verschillende gevangenisstraffen bezorgden.
Zijn in de ik-vorm geschreven boeken, waarin edele figuren als Old Shatterhand en
Kara ben Nemsi de hoofdrol spelen, dateren van na die tijd. Als hij zich later steeds
meer met die figuren gaat vereenzelvigen,
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speelt daarbij niet alleen een compensatie-behoefte een rol, maar ook de concrete
noodzaak om zijn gevangenistijd te verbergen. Men vraagt hem, waar hij tijdens de
oorlog van 1870-'71 geweest is en omdat hij niet wil zeggen: in de gevangenis te
Waldheim, fantaseert hij een verblijf in Amerika. Gestimuleerd ook door de domheid
van de lezers komt hij ertoe de waarheid van zijn reisavonturen staande te houden,
in kranten-interviews verzonnen feiten te vertellen over zijn fictieve vriend Winnetou
en te pochen op de vele duizenden Apachen die onder zijn bevelen zouden staan.
Processen met uitgevers brengen dan de waarheid over zijn verleden aan het licht,
hetgeen voor hem een slag betekent waarvan hij zich niet meer herstelt, ook niet door
een autobiografie waarin zijn 'biecht' nog veel te verhullend en te verfraaiend is om
geheel geloofwaardig te zijn. Men heeft Karl May het leven onmogelijk gemaakt
met een hetze die hem steeds verhevener rechtvaardigingen heeft doen zoeken waaruit
symbolische geschriften zijn voortgekomen die hij beter achterwege had kunnen
laten.
Het aardige van de goede Karl May-boeken is dat zij voor vele kleine lezers een
eerste kennismaking betekenen met een wereld van helden. Zoals de oudheid de Ilias
had en de middeleeuwen de Ridders van de Ronde Tafel, zo hebben wij Old
Shatterhand, Old Surehand, Old Firehand, Old Wabble, Winnetou en de grappige
Sam Hawkens en, in een ander deel van de wereld Kara ben Nemsi met Hadji Halef
Omar (zijn best geslaagde romanfiguur), de grijsgeruite Engelsman Sir David Lindsay
en de griezelige Sjoet.
De verhalen van Karl May hebben het spannende van detective-verhalen. Er zijn
mysteries die duizenden bladzijden aanhouden (zoals dat van Old Surehand, die
tenslotte onthult 'mijn vader en moeder hebben in het tuchthuis gezeten'), er is een
levendig soort van beschrijving die landschap en gebeurtenissen bijzonder plastisch
en zichtbaar maken en er is de atmosfeer van de open lucht, van het vrije jagersleven
te paard, zonder politie, zonder slagers, kruideniers en benzinepompen. Verder is er
Old Shatterhand, met wie iedere jeugdige lezer zich graag vereenzelvigt, een
combinatie van Superman en Ghandi, verbonden door
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een bloedsbroederschap met de Indiaan Winnetou, de edelste aller mensen. Natuurlijk
is deze Indiaan geïdealiseerd, maar de benadering van de 'roodhuid' door Karl May
was een grote vooruitgang na de manier waarop Aimard en Ferry deze 'wilden'
bekeken. Bij Cooper vindt men naast de gevaarlijke Indianen de romantische, door
Rousseau's 'wilde' beïnvloede Natuurheld. Karl May probeert, al romantiserend,
zoveel mogelijk een mens van hem te maken.
Het is niet alleen de introductie in een wereld van avontuur en heldhaftigheid die
men aan Karl May te danken heeft. Ook praktische raadgevingen onthoudt hij zijn
lezers niet. Mij heeft hij b.v. ingeprent wat men moet doen als men, bij een kampvuur
gezeten, plotseling in het struikgewas twee vijandige ogen ziet schitteren. Al pratend
neemt men zijn geweer, legt het dwars over de knie alsof men ermee speelt en drukt
dan af en zonder dat men mikken kan, raakt men de vijand tussen de ogen. Het is
het z.g. knieschot, dat een enorme ervaring vereist en dat sommigen nooit leren.
Ook is mij bijgebleven, hoe men te paard over een iets te brede kloof moet springen,
achtervolgd door gevaarlijke vijanden. Uw paard haalt de overkant alleen met zijn
voorbenen. Ieder ander zou zich nu zo veel mogelijk naar voren buigen, maar dat is
fout. Men moet zijn eigen gewicht naar achteren brengen om de voorkant van het
paard te ontlasten. Het klautert dan veilig aan wal. Uw vijand intussen, die dat niet
weet, stort met paard en al in het ravijn. De opvoeders hebben er iets tegen, maar wij
van de Karl May-gemeente vergeten het nooit.
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Daniel Defoe Robinson Crusoe
Een nieuwe vertaling van Daniël Defoe's avonturenverhaal Robinson Crusoe bood
voor mij de gelegenheid tot kennismaking met de complete tekst, want het verhaal
was tot nu toe alleen in een bewerking voor kinderen tot mij doorgedrongen. Het is
merkwaardig dat die boeken die zo beroemd zijn dat iedereen ze kent, zoals de 1001
Nacht, Don Quichot en Gullivers Reizen, bijna niet meer worden gelezen in de vorm
waarin zij zijn geschreven. De kinderkamer heeft ze opgeslokt en dat hoeft lang niet
altijd een nadeel te zijn. Wat de volwassenen bezighield in de ene eeuw, boeit de
kinderen in de andere en niet altijd in die zin dat de dingen afzakken naar de peuters.
De beweging gaat soms andersom, zoals b.v. met de belangstelling voor balspelen
die in vroegere eeuwen beperkt was tot de jeugdigen, maar die in onze tijd de
volgroeiden te pakken heeft. En een voorbeeld van een boek dat voor kinderen werd
geschreven, maar dat is opgestegen naar de grote-mensen-wereld is Alice in
Wonderland, dat in Engeland een onuitputtelijke bron van citaten is voor filosofen
en politici.
Het lijkt wel of wij alleen bepaalde eigenschappen tot ontwikkeling kunnen brengen
ten koste van andere die onrijp moeten blijven. Als men neerziet op de mensen in
vroegere eeuwen omdat zij 'minder ver' waren dan wij, vergeet men soms te bedenken
dat zij in andere opzichten verder waren. In technische zin is Robinson Crusoe
nauwelijks verouderd, omdat een twintigste-eeuwer, aangespoeld op een eenzaam
eiland even onthand zou zijn als hij. Voor de hedendaagse lezer van het boek zijn
de technische problemen die deze plotseling uit de samenleving gestoten eenling
krijgt op te lossen, even interessant als toen Defoe ze in 1719 aan de orde stelde.
Individueel zijn wij technisch niet verder dan hij. Ook wie een cursus heeft gevolgd
voor het zelf maken van een radio, zou met die kennis niets hebben kunnen beginnen
op Robinson's eiland.
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Er zijn natuurlijk betere knutselaars dan hij, want een van de raffinementen van de
auteur is juist, dat hij een nogal onhandige man heeft uitgekozen voor dit experiment.
Al zijn ambachtelijke resultaten komen daarom voort uit de nood der omstandigheden
en niet uit een bijzondere geschiktheid voor handenarbeid. Maar het is een
persoonlijke onhandigheid die met het technische gezicht van de tijd niets te maken
heeft.
Een vreemde indruk op vele hedendaagse lezers zullen de religieuze en morele
bespiegelingen maken waaraan Defoe zich te buiten gaat, maar zij kunnen niet
verantwoordelijk gesteld worden voor de verbanning van het boek naar de
kinderkamer, omdat juist die passages in de bewerkingen voorde jeugd geschrapt
plegen te worden.
Wat er met Robinson Crusoe in de loop der tijden is gebeurd, is niet zozeer dat de
geschiktheid voor kinderen is toegenomen, maar dat het boek al gauw ongeschikt is
geworden voor volwassenen. Voor het romantische gemoed werd de eenzaamheid
iets dierbaars, een gelegenheid tot aanbidding van het natuurschoon, een symbool
voor mensenverachting en gelukzalig-sombere mijmering. Het eenzame eiland is
een behouden haven, waar men de stormen van de maatschappij ontvlucht. Men stelt
zich de vraag: welke boeken zou men daar kunnen lezen, wat is zo goed dat men er
zonder snobisme van wil genieten, zo goed ook dat het stand houdt tegenover het
eeuwig zeegeruis? Het eenzame eiland kreeg de gevoelswaarde van het verloren
paradijs, het werd symbolisch het absolute tegendeel van een verdorven en
gecompliceerde beschaving. De schipbreukeling op het onbewoonde eiland werd
een standaardgrap in de humoristische tijdschriften, omdat alle menselijke feiten
kortsluiting maken met deze situatie.
Maar wat doet nu Defoe? Het lot van Robinson Crusoe is in zijn ogen het
verschrikkelijkste dat een mens die niet verdrinkt kan treffen. De eenzaamheid is
een afschuwelijke straf die men alleen met de grootste krachtinspanning kan
overleven. De beschaving ziet hij als een paradijs vergeleken bij de natuurstaat waarin
deze zeeman plotseling vervallen is. Zijn problemen zijn uitsluitend praktisch: hoe
blijf ik in leven, hoe bescherm ik mij tegen de gevaren, hoe kom ik aan voedsel?
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Men krijgt pas goed een besef van de proporties van zijn eenzaamheid door de
meesterlijke scène waarin hij plotseling wordt gewekt door een stem die zijn naam
roept. Hij had een verkenningstocht gemaakt om het eiland heen en sliep op een
flinke afstand van zijn huis, toen er werd geroepen: 'Robin, Robin, Robin Crusoe;
arme Robin Crusoe! Waar ben je, Robin Crusoe? Waar ben je geweest?' De roeper
blijkt dan zijn papegaai te zijn, die hij thuis had achtergelaten en die hij deze woorden
zelf had geleerd. Onvergetelijk is ook zijn ontdekking van vreemde voetstappen op
het strand, die hem tot een mengsel van angst en hoop brengen waarin het
grondpatroon van ieder menselijk contact onder excessieve vormen is terug te vinden.
Er is iets koels en hartverscheurends in dit pittoreske en 'gezellige' verhaal. Het
heeft een ontluisterend realisme waardoor het niet past in de romantische voorstelling
van de menselijke natuur. Dat, lijkt mij, is één van de redenen waarom dit boek niet
meer meetelt in de literatuur voor volwassenen. Hoewel hij af en toe in tranen uitbarst,
is het gemoed van Robinson Crusoe van een bijzonder weerbaar soort. Er is geen
weekheid in, geen verfijning, hij heeft geen illusies en hij is ook niet ontgoocheld of
verbitterd. Hij is alleen in een gevecht op leven en dood gewikkeld met een
hardvochtig lot. In zijn mentaliteit is het boek rijper dan de sentimentele en
psychologische romans die erop gevolgd zijn, die het, natuurlijk, in andere opzichten
soms overtreffen. Het merkwaardige is dat het juist die rijpheid is die heeft gemaakt
dat het boek aan de kindertjes werd geëndosseerd, die er dan ook heel blij mee mogen
zijn.
Hoezeer het boek ons als het ware over de romantiek heen aanspreekt, er zijn toch
ook dingen in die helemaal horen bij de cruheid van een verleden tijd. Dat Robinson
de Berberse bediende die hem helpt uit de slavernij te ontsnappen, botweg verkoopt,
is evenmin bevredigend voor onze menselijke gevoelens als de vanzelfsprekendheid
waarmee hij 'Vrijdag', de wilde die hem uit zijn eenzaamheid verlost, in een
knechten-positie dwingt. De kleurling is voor Defoe een wild beest dat men temt, in
bedwang houdt en exploiteert en dat was natuurlijk aan het begin van de koloniale
expansie de algemene opinie, maar daardoor is de belangrijkste menselijke verhouding
in het verhaal ge-
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doemd gebrekkig en mechanisch te blijven. In dit opzicht is het boek dan ook geen
ideale bijdrage voor de opvoeding.
Defoe, die na een tumultueus leven vol avonturen, journalistiek, omkoopbaarheid,
non-conformisme, schandpaal, rijkdom, gevangenis, faillissementen en duizenden
pamfletten, tegen zijn zestigste jaar Robinson Crusoe schreef, was tenslotte meer
een broodschrijver dan een groot schrijver. Hij was een meester in het waar maken
van onwaarschijnlijke verhalen met authentiek lijkende details. Hij was een verzinner
van de dingen die men niet verzint.
Voor zijn Robinson Crusoe had hij trouwens de beschikking over een aantal details
uit de belevenissen van Alexander Selkirk, een matroos, die inderdaad enkele jaren
alleen op het eiland Juan Fernandez had doorgebracht en die enige malen door Defoe
daarover is geïnterviewd. Maar de schrijver had dan toch ook de flair om zijn relaas
als authentiek voor te dragen door een slimme toepassing van herhalingen, het
vooruitlopen op latere feiten, vermenging van dagboek en vertelling, procédés die
de schijn van authenticiteit vergroten, omdat een arrangeur ze zou wegwerken.
Behalve de broodschrijverij en de flair zit er ook iets heel eigens in het boek van
Defoe en dat waarborgt hem vooral zijn onsterfelijkheid. Het is het genie van de
avonturier dat men ook in het stormachtige leven van de schrijver terugvindt: het
genie om voorspoed te verknoeien, om naar zee te gaan als je zo veel beter thuis kunt
blijven en tevens om iets heilzaams te plukken uit de diepste ellende. Dit op-en-neer
is het ritme van de avonturier. Robinson Crusoe is eigenlijk de aan hemzelf voltrokken
straf voor ongehoorzaamheid, ongedurigheid, non-conformisme: een relaas van een
heel diep 'neer', waaruit iets onvernietigbaars wordt gered.
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Nikolai S. Ljeskow De Lady Macbeth uit Mtsensk
De ongeëvenaarde bloei van de Russische romanliteratuur in de 19de eeuw wordt
wel eens toegeschreven aan de geïsoleerde situatie van het land met zijn rijkdom aan
sociale tegenstellingen en onbelemmerd levende folklore. In werkelijkheid is deze
literatuur niet in de eerste plaats voortgekomen uit een vertellerstraditie. Zij heeft
bijna alles te danken aan Westeuropese invloeden. Uit Poesjkin's proza bijvoorbeeld
is het aandeel van Walter Scott's romantische verhalen niet weg te denken, maar ook
een historisch vers-drama als Boris Godoenow is door en door westers in die zin dat
de bewondering van de auteur voor Shakespeare overal zichtbaar is. Er is een
romantische mentaliteit, die men gewoonlijk met de naam Byron verbindt die Poesjkin
voor een belangrijk deel heeft gevormd.
Natuurlijk: er is Russische stof en er is persoonlijk talent bij een talrijke groep
schrijvers, maar niet alleen de impulsen en de genres kwamen uit het Westen, ook
de waarneming is door westerse voorbeelden geleid. Het zou de moeite lonen te
onderzoeken hoe juist de eenvoudige schetsjes-naar-het-leven afhankelijk zijn van
literaire waarnemingsvoorbeelden. Het is een verschijnsel dat zich overal voordoet.
Juist de leesbibliotheekboeken, die verkozen worden door mensen op wie de 'echte'
literatuur een afschrikwekkende werking uitoefent, zijn door en door 'literair', omdat
zij door de literatuur gevormde sjablonen gebruiken. Een realistische weergave van
het leven bestaat niet zonder afhankelijkheid van waarnemingspatronen. Men ziet
wat men heeft geleerd te zien. De oorspronkelijkheid van een schrijver wordt bepaald
door zijn capaciteit om een klein beetje van het waarnemingspatroon af te wijken.
Nu zijn de Russische waarnemingspatronen alle afkomstig uit het Westen. De
bekende 'overbodige' mens, die bij een reeks Russische auteurs een rol speelt, is een
variant van de tegendraadse held, die op talrijke manieren het individualisme
vertegenwoor-
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digt. Ieder individu is, onder een bepaalde hoek gezien, een overbodig mens. Het
zijn speciaal intelligente enkelingen, twijfelaars aan de houdbaarheid van wat
algemeen en klakkeloos wordt aangenomen, die als individualisten naar voren komen
en voor hun 'anders-zijn' moeten boeten. De overbodige mens is een ontwortelde en
het grote voorbeeld van alle ontwortelden in de literatuur is Shakespeare's Hamlet.
(Men zou Odysseus al kunnen opvatten als zo'n soort individualist. Hij heeft ook
inderdaad de superieure intelligentie, die bij het type hoort, maar hij komt zijn
beproevingen te boven, terwijl de echte ontwortelde eraan ten onder gaat.)
De Russische literatuur nu is opgetrokken uit Hamlets. Poesjkin's Onegin,
Lermontow's Petsjorin, Gontsjarow's Oblomow en talrijke anderen zijn verwanten
van Hamlet. De Russische 19de-eeuwse maatschappij was bovendien een bijzonder
vruchtbare grond voor ontwortelden (als deze vreemde beeldspraak toelaatbaar is),
omdat de ontwikkelde edelman daar sterker geisoleerd was dan de renaissance-held
of de romantische personages van Chateaubriand of Byron in het Westen. Hij voelde
zich evenzeer apart staan van de ongeletterde lijfeigenen als van de corrupte
bureaucratie. Het contrast tussen een feodale realiteit en moderne denkbeelden in
Rusland betekende een veel scherpere breuk met de omgevende wereld dan zich in
West-Europa zelfs in revolutionaire tijden had voorgedaan.
De Russische Hamlets werden dus inheemse figuren, maar niet alleen de schrijver,
ook het leven zelf produceerde ze volgens het door Shakespeare ontworpen patroon.
De literatuur streeft immers niet alleen naar een weergave van het leven, maar het
leven zoekt ook naar de banen die de literatuur getrokken heeft: een regel die vooral
van toepassing is op intellectuele drama's en op een door ideeën gevoerde rebellie,
zoals het individualisme ze oplevert.
Naast de door de romantiek verhevigde belangstelling voor 'overbodige' mensen
van het Hamlet-type, maakt het Russische realisme gebruik van andere
Shakespeareaanse waarnemingspatronen. Verhalen van Toergenjew heten 'Een
Hamlet van het district Sjtsjigry' en 'Een koning Lear van de Steppen'. Een andere
auteur schreef de novelle De Lady Macbeth uit Mtsensk.
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In dit verhaal van Nikolai S. Ljeskow, die meer dan zijn grotere tijdgenoten, een
dicht bij de Russische realiteit verblijvende verteller was, wordt een anekdote over
een 'crime passionnel' in verband gebracht met Shakespeare's beroemde dramatisering
van de koningsmoord. Lady Macbeth werd een misdadigster door haar
voorbehoudloze, op haar man gerichte ambitie. Katerina Ljwowna uit Ljeskow's
novelle is geen ambitieuze vrouw. Zij heeft met Lady Macbeth uitsluitend de
reserveloze hartstocht gemeen. Bij haar is die hartstocht niet gericht op een
maatschappelijke positie, maar alleen in dienst van haar verliefdheid op een knecht.
Voor haar maakt het geen verschil of zij koopmansvrouw is of een gestrafte
bannelinge op weg naar Siberië. In beide situaties zijn al haar overwegingen
ondergeschikt aan haar passie.
Met Lady Macbeth heeft zij de absoluutheid gemeen die alle belangen en de moraal
doorbreekt. Ook haar misdaden komen voort uit de verveling, 'de Russische verveling',
die zovele Hamlets heeft geproduceerd. Maar zij is het tegendeel van een intellectueel.
Het enige, ongetwijfeld ook nog ongelezen, boek in huis is een verzameling Kiefse
heiligenlevens. Zij treedt buiten het gareel omdat haar temperament kortsluiting
maakt met de verveling. Ljeskow behandelt het geval met een rauwheid en directheid
die dichter bij Amerikaanse misdaadverhalen komt dan bij Shakespeare. Sommige
details zoals een spoedig bedwongen wroeging, die als een gedroomde spookgedaante
de kop opsteekt, doen weer aan Macbeth denken. Ook de dramatische compositie,
zonder beschrijvend bijwerk en in ademloos tempo gedaan, roept het Engelse
voorbeeld op, dat in elk geval in de interpretatie van de anekdote als de monomanie
van de hartstocht is voorgegaan.
Men kan zeggen dat zowel de grote als de kleine Russische auteurs van de 19de
eeuw, het rijke, gevarieerde Russische leven met westerse ogen hebben gezien,
vóórdat hun Russische hand het opschreef. De hier bedoelde novelle, 'volks' en
primitief als zij is, levert een duidelijk voorbeeld van de dominerende invloed van
zo'n westers literair patroon.

H.A. Gomperts, Intenties I, Kritieken en over kritiek

137

Georges Simenon Le fils
De in 1903 in Luik geboren schrijver Georges Simenon heeft ontspanningslectuur
geschreven en psychologische romans (in totaal ongeveer 150 boeken onder eigen
naam, minstens evenveel onder pseudoniem). In 1930 is hij met een reeks
detective-boeken begonnen, waarin commissaris Maigret van de Parijse Police
Judiciaire de hoofdrol speelt. Met deze 'Maigrets' hield hij na ongeveer vijf jaar weer
op. In de oorlog had er een vernieuwing plaats in zijn productie. Na de
autobiografische boeken Je me souviens en Pedigree begon Simenon met de
psychologische romans, die hij als zijn eigenlijke oeuvre beschouwd wil zien: o.a.
Lettre à mon juge, La neige était sale, Les volets verts, Les frères Rico. Daartussen
door schreef hij een nieuwe serie 'Maigrets'.
Velen willen in deze Simenon van de psychologische romans een van de grootste
schrijvers van onze tijd zien en ter vergelijking is herhaaldelijk de naam Balzac
gevallen. Nu heeft de serieuze Simenon op geen stukken na de verve en het gevoel
voor het groteske dat Balzac kenmerkte. Hij heeft ook niet de verscheidenheid van
Balzac's personages, waardoor de wereld van deze schrijver een eigen bestaan schijnt
te leiden. Simenon's wereld is veel persoonlijker. Leest men een aantal van zijn
romans achter elkaar, dan valt hun onderlinge gelijkenis sterk op. Er is bijna altijd
het thema van de eenzaamheid, er zijn bijna altijd mensen die elkaar niet kunnen
naderen. De vrouwen zijn vaak sterke, aangepaste wezens, de mannen verdwaald,
ongelukkig, op de vlucht. Man en vrouw zijn vreemden voor elkaar. De enige
menselijke relatie waarin Simenon een mogelijkheid van contact ziet, is die tussen
vader en zoon. Ook hier zijn de omstandigheden een hindernis. Het generatieverschil
is vrijwel onoverkomelijk, maar de vader is in staat tot liefde en enig begrip voor de
zoon omdat hijzelf ook zoon is geweest.
Men vindt de constellatie al in Je me souviens en Pedigree (die de schrijver beide
aan zijn zoon heeft opgedragen), waarin de
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vader, een rechtschapen, opofferende figuur, als voorbeeld en bevrijder van de zoon
fungeert. Het thema duikt telkens weer op. In Le fils is dit thema het enige onderwerp
geworden. Naar aanleiding van de dood van de grootvader schrijft de vader het relaas
van zijn jeugd op ten behoeve van zijn zoon, die deze grootvader alleen in zijn
neergang heeft gekend. Dit relaas is een met grote soberheid gedane
familiegeschiedenis, naar de vorm een intiem praten tegen de zoon, naar de inhoud
vooral voor de vreemde lezer bestemd, want er worden talrijke zaken opgehaald, die
de zoon bekend moesten zijn.
Van het begin af aan worden er toespelingen gemaakt op een drama dat in 1928
heeft plaats gehad en dat de levens van deze mensen grondig heeft veranderd. Simenon
onthult dat drama, dat hij als het motief van het vaderlijk schrijven beschouwt, pas
in de laatste bladzijden, waaruit blijkt dat de bouwer van spanningen ook in de
psychologische schrijver de overhand heeft.
De vader vertelt hoe zijn vader om hem te redden het offer heeft gebracht van
carrière en welstand. De moeders in dit boek zijn onverschillig, liefdeloos of bevangen
door een koele redelijkheid, maar de liefde van de vaders is onbegrensd.
Voor mijn smaak zijn niet het aandoenlijke thema en de kunstmatige spanning in
dit boek van wezenlijk belang. Simenon is bij alles wat hij onderneemt de meester
van de atmosfeer en het gewone leven en ook hier vindt men die hallucinerende
aanwezigheid van mensen en betrekkingen met hun achtergrond waarvan hij het
geheim bezit.
In een gesprek met de Amerikaan Carvel Collins heeft de schrijver iets verteld
over zijn werkwijze, waaruit blijkt dat hij zijn psychologische boeken in een soort
van trance schrijft. Vóórdat hij begint laat hij de dokter komen, die hem onderzoekt,
zijn bloeddruk opneemt, enzovoort. Als hij gedurende de periode van hoogstens elf
dagen waarin hij deze boeken schrijft, ziek zou worden, dan moet hij niet alleen het
geschrevene wegdoen, maar dan kan hij de roman ook niet hervatten. Hij leeft in
deze werkdagen in een volledig isolement. Hij schrijft elke dag een hoofdstuk, zonder
van tevoren te weten wat er in het boek gebeuren gaat. Als hij begint, heeft hij alleen
de hoofdpersonen bedacht. De opgave die hij zich stelt is dan om deze mensen 'tot
het uiter-
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ste te drijven'. Hij vereenzelvigt zich volledig met één centrale figuur, een inspanning
die na vijf of zes dagen vrijwel onverdraaglijk wordt. Na elf dagen is hij volkomen
uitgeput. Het boek is dan klaar en de dokter mag de bloeddruk weer komen opmeten.
Na een 'Maigret', die in evenveel dagen tot stand komt, heeft hij niet die ervaring
van totale uitputting, maar de gewone vermoeidheid van iemand die vele uren aan
een schrijfmachine heeft gezeten.
De mededelingen van Simenon maken een volkomen geloofwaardige indruk. Hij
is bepaald niet een van die publieke figuren die publiciteit zoeken door het periodiek
afleggen van epaterende verklaringen. Toch geloof ik dat hij de waarde van zijn
krampachtige inspanningen bij het schrijven van zijn psychologische romans
overschat. Zijn grote kwaliteiten immers komen eveneens tot hun recht in de meer
ontspannen toestand waarin de 'Maigrets' geschreven worden. Ook die boeken zijn
vol grijpbare atmosfeer, vol levende mensen, vol geheimzinnige betrekkingen. De
gebreken van zijn psychologische romans komen vaak voort uit de omstandigheid
dat de detective-schrijver in Simenon ook in de vertwijfelde hoogspanning van zijn
trance niet tot zwijgen te brengen is. In de 'Maigrets' is hij natuurlijker aanwezig. De
mensen en de thema's, het leven zelf, zijn hem hier veel meer ontsnapt. In het
genoemde interview vertelt hij dat Keyserling hem een 'imbécile de génie' heeft
genoemd en in die kenschetsing zit in elk geval deze waarheid dat hij onbewust,
ontspannen, in de mening dat hij iets onbelangrijks doet, tot zijn beste prestaties
komt.
Daarbij dient men in te zien dat de 'Maigrets' helemaal geen detectiveromans zijn.
De ware liefhebbers van dat genre moeten er dan ook vaak niets van hebben. Zij
bezitten geen ingenieuze intrige. Zij bevatten geen puzzel die uit het leven geïsoleerd
is. Zij zijn werkelijke romans, waarin het levensgevoel van de auteur binnen bepaalde
spelregels op een gave manier is neergelegd. Maigret opereert met meegevoel voor
de misdadigers. Hij is zelf een vader die erop uit is verloren zoons te begrijpen. Zijn
vrouw is een meestal afwezige vriendin, iemand met wie hij af en toe naar de bioscoop
gaat.
Maigret is geen echte detective. Hij is de vleesgeworden nieuws-
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gierigheid van de romancier. Hij is een methode om mensen te begrijpen. Beschouwt
men de literatuur als een wetenschap die het doen en laten van personen tot object
heeft, dan doet zich immers de vraag voor hoe de schrijver aan zijn feiten komt.
Luistert hij aan deuren, gluurt hij door sleutelgaten? Hij weet ons bovendien te
vertellen wat zijn personen voelen en denken. Kijkt hij in de harten? Schrijvers
proberen vaak deze wonderlijke kennis te verantwoorden. Zij verwijzen naar de
bronnen van hun wetenschap: brieven die zij toevallig in handen gekregen hebben,
een dagboek dat een onbekende hun heeft toegestuurd, het verhaal dat iemand vertelt
in een door noodweer geïsoleerd landhuis, een schriftelijke bekentenis die een vader
doet aan zijn zoon, zoals in Le fils. Het zijn natuurlijk fictieve bronnen, zoals alles
in deze wetenschap fictief is, afgezien van het waarheidsgehalte dat op eigen kracht
meekomt, omdat het in de schrijversverbeelding is ingebouwd.
Nu is het verwijzen naar de bronnen niet alleen een schrijverstruc om verzinsels
als echt gebeurd te verkopen, maar ook een manier om de stofte presenteren, een
beginsel van vormgeving. De bevoegdheden van commissaris Maigret maken het
voor Simenon mogelijk om tot zijn sujetten door te dringen. De schrijver, en niet de
justitie, rust hem uit met een bevel tot huiszoeking. Van Simenon heeft hij de opdracht
de mensen te verhoren. Namens hem nestelt de commissaris zich ergens, op de plaats
waar een misdaad, d.w.z. een menselijke crisis zich heeft voorgedaan, om er een
paar dagen te zitten observeren. Langzamerhand wordt het vreemde stuk leven bekend
en doorzichtig. De crisis wordt als het onvermijdelijke resultaat van mensen en
omstandigheden gezien. De misdaad is opgelost.
Het zoeken van de moordenaar is bij Simenon de vorm die dit begrijpen heeft
aangenomen. Maigret is slechts in schijn politieman: als hij de zaak begrepen heeft,
laat hij de schuldige gewoonlijk ontsnappen, aan het leven als het niet anders kan.
Hij is niet het werktuig van een zich wrekende gemeenschap, maar van een
begrijpende vader.
Voor het achterhalen en betrappen van het leven is de vaderlijke sympathie van
Simenon een voortreffelijk instrument. Geeft hij echter Maigret zijn congé en maakt
hij die sympathie tot het
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onderwerp van zijn boek, dan wordt hij gemakkelijk melodramatisch en sentimenteel,
terwijl de getruqueerde structuur die bij de spelregels van de 'Maigrets' hoort, storend
gaat werken. Le fils is een prachtig specimen van zo'n Maigret-zonder-Maigret,
bewonderenswaardig om alles wat er vanzelf in zit, bewonderenswaardig als tour de
force, maar niet op het peil van de beste 'Maigrets' van de tweede serie, omdat het
instrument is gaan domineren over de stof.
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Alexander Poesjkin Dramatisch werk en proza
In een essay over Tolstoi heeft de Oxford-filosoof Isaiah Berlin een onderscheid
gemaakt tussen twee soorten van schrijvers. Zich beroepend op een nagelaten fragment
van de Griekse dichter Archilochus (7de eeuw v. Chr.) dat luidt: 'De vos weet vele
dingen, maar de egel weet één groot ding', stelt hij een indeling voor van schrijvers
en denkers (en mensen in 't algemeen) in egels en vossen. De egels verbinden alles
aan één enkele centrale visie, een min of meer samenhangend systeem waardoor al
hun waarnemingen en begrippen bepaald worden. De vossen zijn de mensen die
allerlei doeleinden nastreven, vaak zonder samenhang, zelfs van tegengestelde aard
en onderling niet verbonden door een moreel of esthetisch beginsel.
Als voorbeelden van 'egels' noemt Berlin: Plato, Lucretius, Dante, Pascal, Hegel,
Dostojewski, Nietzsche, Ibsen, Proust. 'Vossen' zijn volgens hem: Herodotus,
Aristoteles, Montaigne, Erasmus, Molière, Shakespeare, Goethe, Poesjkin, Balzac,
Joyce. Sommige schrijvers verenigen kenmerken van beide types in zich, anderen
zijn gave voorbeelden van één van beide. Zo ziet hij een duidelijk contrast tussen
Poesjkin en Dostojewski, die als twee uitersten de Russische literatuur omspannen.
Hij beschouwt Dostojewski als een echte egel, als een profeet die drager was van
één enkele, universele boodschap die het middelpunt was van zijn wereld. Poesjkin
daarentegen noemt hij een 'aartsvos', de grootste vos van de 19de eeuw, een
veelvormig genie dat zich in talrijke variaties heeft voorgedaan. Andere Russische
schrijvers kan men beter begrijpen, vindt Berlin, als men nagaat hoe zij zich verhouden
tot Poesjkin en Dostojewski. Vervolgens betoogt hij, dat Tolstoi in aanleg en wezen
een vos was, een weter van vele dingen zoals Poesjkin, maar dat hij zijn leven lang
gestreefd heeft naar een eenheid zoals Dostojewski zou kenmerken, naar de profetische
samenvattende visie van de egel.
Nu kan men natuurlijk met Berlin van mening verschillen over
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zijn indeling en argumenteren dat Nietzsche en zelfs Dostojewski in aanleg ook veel
meer vossen waren dan hij erkennen wil: vossen die evenals Tolstoi hebben gestreefd
naar een egel-visie. In het algemeen kan men zeggen, dat de hoeveelheid 'egel' die
een schrijver in zich heeft, samenhangt met zijn mogelijkheid en neiging om een
geloof aan te hangen. De eenheid is niet vatbaar voor nuchtere, concrete waarneming.
Zij vereist een uit andere bronnen gevoed inzicht, een openbaring, een intuïtie, een
'besef' of ook een volgzaamheid jegens een traditionele godsdienstige of filosofische
leer. In Berlin's lijstje van egels overwegen dan ook de religieus of filosofisch
ingestelde geesten. Bij zijn vossen vindt men vooral vrijdenkers, in de ruimste zin
van het woord. De voorbeelden zijn genomen uit alle tijden, maar als men ze zou
willen uitbreiden, dan zou blijken dat in de middeleeuwen, een tijd van geloof, de
egels overwegen, maar dat in tijden van ongeloof, de renaissance en de 18de eeuw,
de vossen in de meerderheid zijn.
Ziet men nu de romantiek als een reactie op de wetenschappelijke pretenties die
de 17de en de 18de eeuw kenmerken, dan zou men verwachten dat het begin van de
19de eeuw een vruchtbare tijd zou zijn voor egels. De romanticus wordt beheerst
door zijn protest tegen het oppervlakkige rationalisme. Hij beleeft een verband met
de natuur bijvoorbeeld dat op een andere manier wordt gelegd dan door
wetenschappelijke waarneming en ontleding. Door een religieus reveil, een
persoonlijke mystiek of een biologische roes probeert hij de eenheid te hervinden
die in de kennis van de vele dingen is verloren gegaan. Voor Berlin's indeling in
egels en vossen zou men de traditionele onderscheiding tussen romantici en realisten
kunnen substitueren. Romantici zijn 19de-eeuwse egels, realisten zijn vossen.
Wat is echter in deze samenhang de positie van Berlin's aartsvos Poesjkin, die
tevens een aartsromanticus is? Ik werp het probleem op naar aanleiding van de lektuur
van A.S. Poesjkin Dramatisch werk en proza.
Poesjkin vertoont allerlei kenmerken van de romanticus: zijn natuur-lyriek, zijn
belangstelling voor geschiedenis en volkslegenden, zijn Weltschmerz, zijn voorkeur
voor zigeuners en outcasts, voor verhalen over liefde en wraak, zijn beïnvloeding
door
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Byron en Walter Scott. Leest men zijn dramatisch werk (behalve het historisch drama
Boris Godoenow veelal fragmentarisch), dan ontrolt zich het hele panorama van de
romantiek. Hij doet soms denken aan Alfred de Musset. Hij is ironisch, somber,
zinnelijk. Boris Godoenow is een in losse scènes geschreven geschiedenis, zoals
Lorenzaccio, in de trant van Shakespeare's 'histories'. De fragmenten zijn aardig,
stimulerend, maar te veel uit één stemming. Zonder voldoende dramatische conflictstof
en realistische persoonsuitbeelding lijden zij aan de zwakte van de meeste romantische
toneelkunst. Zij zijn eerder balladen in dialoogvorm of brokjes van een ongeschreven
epos dan drama's. Poesjkin is té romantisch voor het toneel.
Zijn proza-vertellingen hebben kwaliteiten die in het dramatische werk ontbreken.
In de eerste plaats het begin van zijn roman over 'De moor van Peter de Grote' (hij
schreef maar zes hoofdstukken en de aanhef van een zevende). Deze 'moor', zoon
van een Ethiopisch stamhoofd en gunsteling van tsaar Peter, was de grootvader van
Poesjkin's moeder. De dichter heeft zich in deze exotische voorvader verdiept met
een echte romanciersvereenzelviging die een zekere gedistantieerde objectiviteit niet
uitsluit. In vele opzichten is deze Ibrahim Hannibal, de outsider die zijn Russische
omgeving intellectueel en sociaal overtroefde, een projectie van de dichter zelf, wiens
situatie iets met die van zijn overgrootvader gemeen had. Ook Poesjkin was door
deze afstamming en door zijn talent een buitenbeentje, een marginaal mens in een
samenleving waarin hij, niet zozeer door de gunst van de tsaar als wel door zijn
aristocratische familie, aanzien genoot. De dichter was bovendien, ongetwijfeld meer
nog dan zijn Afrikaanse voorvader, briljant, geestig, een gevierd causeur en hofmaker.
Maar deze combinatie van succes en toch niet geaccepteerd worden hadden zij
gemeen, in een verschillende dosering. Poesjkin ontleende er zijn inzicht aan in de
psychologie van de 'moor'. Dit romanbegin is dan ook meesterlijk. Het is een zwierige
vertelling en tegelijkertijd een scherp portret. Het is niet realistisch: de schrijver is
even ontoegankelijk voor 'burgerlijke laagheid' als Stendhal, maar evenmin als bij
hem is er een romantische vertekening in de motivering van woorden en daden. Ook
in de andere verhalen van Poesjkin treft de kortheid, de duide-
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lijkheid, de eenvoud van dit proza. Poesjkin's onderwerpen zijn altijd romantisch;
zijn stijl is zonder overdrijvingen en uitweidingen, maar nuchter als een 18de-eeuws
psychologisch relaas, ofschoon suggestiever en minder gedetailleerd analyserend.
Poesjkin's psychologische helderziendheid is niet zijn doel, maar een middel dat hij
'vanzelf' hanteert bij zijn anekdotische bedoelingen.
In de fascinerende Verhalen van wijlen Iwan Petrowitsj Bjelkin treft telkens de
romantische stof, de lichtvoetige verteltrant en de onverbiddelijke observatie. Het
belangrijkste prozastuk is de uitvoerige novelle of kleine roman 'De kapiteinsdochter',
een hoogst romantische liefdesgeschiedenis, die tegelijkertijd een avonturenroman
is en een verwerking van de boerenopstanden van Poegatsjow. Een romance en tevens
een spannende geschiedenis, die telkens boven het genre uitkomt door een scherp,
onverfraaiend gevoel voor mensen en menselijk lot, door een dubbele bodem van
ironie en intelligentie en door de aristocratische vermijding van alle overbodigheden.
Volgens Toergenjew was Poesjkin de eerste Russische schrijver die tevens
'kunstenaar' was, een bij uitstek romantisch begrip, waarbij men overigens niet in de
eerste plaats aan een bohémien moet denken. In het verhaal 'Egyptische nachten'
heeft hij duidelijk zijn eigen verhouding tot de bohémien-artiest weergegeven. Een
aristocraat, Tsjarski, krijgt bezoek van een Italiaanse improvisator die er uitziet als
een struikrover, optreedt als een charlatan, maar het meeslepende talent bezit van
een groot, geinspireerd dichter. Poesjkin had een sterke affiniteit met een dergelijke
figuur. Hij heeft bewondering voor hem, maar hij heeft zelf toch meer gemeen met
Tsjarski - ook een dichter, maar een die zich vermomt als een pretlievend man van
de wereld.
'Tsjarski had alle mogelijke moeite gedaan om het ondraaglijke brandmerk van
“dichter” kwijt te raken. Hij vermeed het gezelschap van zijn broeders in het
letterkundige gilde, hij ging liever om met mensen van de uitgaande wereld, zelfs
met de onbenulligsten onder hen. Hij hield zijn gesprekken steeds zo alledaags
mogelijk en praatte nooit over literaire onderwerpen.' Enzovoort.
Tsjarski kleedde zich niet als een dichter: in zijn werkkamer,
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die gemeubileerd was als een damesslaapkamer, vond men geen boeken, geen
inktvlekken, geen artistieke wanorde. 'Hij leefde er maar vrolijk op los, vertoonde
zich op alle bals, overlaadde zijn maag aan alle diplomatieke diners en was op alle
soirees een even stereotiepe verschijning als de vruchtensorbet.'
In dit verhaal, dat aan een feuilleton van Couperus doet denken, ontmoet men
Poesjkin als een dichter die iedere allure verkiest boven de romantische dichtersallure.
Dit is geen affectatie. Het is een levenshouding die juist uit de afkeer van affectatie
voortkomt, uit een diepgewortelde tegenzin tegen de stereotiepe komedie van de
romantiek. Poesjkin wilde wel romanticus zijn, maar hij weigerde alleen of in een
clan zich apart te zetten van de wereld. Hem is de romantische hoogmoed vreemd,
de pretentie van uitverkorenheid en een bijzondere ontvankelijkheid voor
bovennatuurlijke inblazingen. Poesjkin is geen verkondiger, geen fanaticus. Isaiah
Berlin heeft gelijk: hij is een aartsvos, die hemelsbreed verschilt van de egel die één
groot ding weet.
De verklaring van deze ongewone combinatie van 'vos' en romanticus moet men,
behalve in de persoonlijkheid van de dichter, misschien zoeken in de bijzondere
positie van de Russische literatuur. Evenmin trouwens als in Amerika is er in Rusland
een renaissance geweest. Geen ontdekkingsreizen van de geest in de 16de en de 17de
eeuw. De middeleeuwen duren er voort totdat Peter de Grote in de 18de eeuw zijn
bekende venster op Europa openzet. Dan is de literatuur nog honderd jaar lang
provinciaals of geïmporteerd. Voor Poesjkin, de baanbreker, is het optimisme van
de Verlichting nog geen drukkend klimaat. Hij heeft zich in zijn jeugd volgezogen
met de Franse 18de-eeuwers, met Voltaire en de psychologen. En toen hij
kennismaakte met Byron en de andere romantici had hij geenszins het gevoel dat
Rusland nu geen rationalisme meer nodig had. Hij had geen behoefte aan de
romantische reactie en hij is nooit een tegenstander geworden van het weten en het
nuchtere inzicht. Daarom kon hij romanticus zijn zonder de Verlichting af te vallen;
kunstenaar zijn zonder esoterische allures. In de termen van Berlin: een vos zonder
het verlangen een egel te worden.
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Iwan S. Toergenjew Roedin
Toergenjew heeft niet het formaat van zijn tijdgenoot Dostojewski of van de iets
jongere Tolstoi, maar behalve het ene meesterwerk dat hij heeft geschreven (Vaders
en zonen) zijn toch ook de andere romans en verhalen de moeite waard. Men ontmoet
er een tastende, maar aandachtige psycholoog in die veel dichter bij de gangbare
mensenkennis staat dan Dostojewski die een soort van borende analyse van zichzelf
en een voortdurend experimenteren met eigen mogelijkheden als methode had.
Toergenjew had meer aandacht en gevoel voor de buitenwereld en daarom, lijkt het,
is er in zijn waarneming ook veel meer conventioneels. Observatie betekent nu
eenmaal voor het grootste deel dat men herkent wat men heeft leren zien, dat men
de verschijnselen vangt in klaarliggende interpretaties.
Tegenwoordig ziet iedere romancier, of hij wil of niet, volgens de door Freud
aangegeven lijnen. Hij ziet frustraties, ambivalenties en Oedipuscomplexen, waar
een vorige eeuw kwijning, verzuurdheid en toewijding ontwaarde. Bij Toergenjew
ontmoet men nogal wat 'types', het zuivere, edele meisjes (afstammelinge van
Poesjkin's Tatyana), de nietswaardige salonjonker, de ruwe, maar eerlijke
grondbezitter, enz.
Een belangrijk deel van zijn werk is conventioneel-romantisch. Maar met zijn
dichterlijke gevoeligheid heeft hij hier en daar toch iets gezien dat van hem zelf is.
Zo komt men bij hem nogal eens scherp getekende portretten tegen van zelfzuchtige
vrouwen van middelbare leeftijd, slinkse en zoetsappige tirannen die mooi weer
spelen in hun rijke salons. Uit de biografische bijzonderheden die van de schrijver
bekend zijn, mag men concluderen dat men hier met portretten van zijn moeder te
maken heeft. En dan zijn er ook oude, misantropische zonderlingen, waarin
Toergenjew zijn sterk ontwikkeld gevoel voor 'nederlaag' heeft geprojecteerd die tot
zijn eigen ervaringen hoorde. Conventioneel-romantisch, maar toch ook met een
persoonlijke intensiteit be-
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keken, is bijvoorbeeld de oude, gebogen gestalte van de Duitse pianoleraar in Het
adelsnest, een symbool van tot niets gereduceerde kunstenaarsaspiraties, een verachte
lakei, met het hoofd vol Bach en Händel.
Toergenjew's psychologie was een produkt van zijn levensgevoel dat pessimistisch
was, Schopenhaueriaans, maar het was een pessimisme dat zijn klimaat vooral in de
zomer vond. Hij meet het leven steeds aan de beste omstandigheden: de bossen en
de velden in de zomer, het warme, door de zon gestoofde buitenleven en in
overeenstemming daarmee heeft hij voor de mensen vooral veel mildheid. Als hij
een karakter portretteert dat hij wil veroordelen, draagt hij zoveel ontlastend materiaal
aan, dat zijn vonnis onzeker wordt en naar vrijspraak neigt. Dat is bijvoorbeeld het
geval met Roedin, de hoofdpersoon uit de gelijknamige roman, die zijn eersteling
was.
Als roman is het boek zwak en nog zonder de ambachtelijke verfijning die hij in
later werk aan de dag legt. Maar als psychologisch portret van een personage is
Roedin kenmerkend voor Toergenjew's schrijverschap. Het is een behoedzame
worsteling om een man die hem fascineerde en ergerde, los te wikkelen uit een
conventionele kijk en hem onder een eigen gezichtshoek te vangen.
Roedin is een portret van Toergenjew's jeugdvriend, de anarchistische voorman
en revolutionaire agitator Bakoenin. En omdat er zoveel meer van deze avonturier
bekend is dan Toergenjew hier meedeelt (en meedelen kon, want een deel van zijn
loopbaan valt na het verschijnen van het boek) kan men aan zijn karakterschets zien,
hoeveel gemakkelijker een moderne romancier het zou hebben met zijn Freudiaanse
categorieën, maar ook hoeveel grover en algemener een scherpe klinische diagnose
kan zijn dan Toergenjew's blinde, maar omzichtige benadering.
In Edmund Wilson's To the Finland Station komt een portret van Bakoenin voor
dat geheel gebaseerd is op E.H. Carr's biografie. Op grond van die gegevens jeugdliefde voor een zuster en seksueel onvermogen - heeft Wilson de termen vlak
bij de hand: impotentie op grond van het incest-taboe. De revolutionaire activiteit
van Bakoenin wordt dan ook verklaard als een voortgezette opstand tegen de vader,
een prolongatie van de geïdealiseer-
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de jeugd met zijn geheime clubjes en een compensatie van zijn seksueel tekort.
De causaliteit van deze feiten bestaat voor Toergenjew natuurlijk niet en toch is
het beeld dat hij van 'Roedin' geeft als prater, als vriend, als salonfiguur, als werver
ook naar vrouwen voor wie hij op het beslissende moment terugdeinst, veel sterker
geïndividualiseerd, hoe onvolledig dit portret ook is en hoezeer ook ontdaan van een
herkenbare politieke activiteit. Toergenjew stopt zijn sujet in heel andere, hem
bekende categorieën: die van de overbodige mens, de misschien van Byron
stammende, door Poesjkin in Rusland geïntroduceerde ontwortelde edelman (Onegin),
die ook bij Gontsjarow en Dostojewski zulke scherpe contouren zou krijgen.
Het Europese rationalisme en de Franse revolutie waren dodelijk voor de intellectuele
elite van de feodale Russische wereld. Zodra de vensters naar het westen opengingen,
werd de geprivilegieerde en geïsoleerde positie van de Russische grondbezitter (die
ook de daarbij behorende boeren 'bezat') onhoudbaar. Daarmee werd voor hem iedere
positie onhoudbaar. De hele 19de eeuw door zijn de veranderingen, de hervormingen
bij de intelligentsia aan de orde, maar tegelijkertijd duikt de gedachte van de
doelloosheid, van de 'overbodigheid' op. Door te hervormen zaagt men de tak weg
waarop men zit. Toergenjew plaatst zijn Roedin in deze familie van Russische
ontwortelden. Hij is niet een filosoof van de overbodigheid, maar een slachtoffer
ervan, iemand die telkens andere functies en bedoelingen bedenkt, maar niets afmaakt,
niets verwezenlijkt. Al zijn rumoerige en temperamentvolle bevliegingen hebben
plaats in een luchtledig. Roedin is de man van de frase, die tevergeefs bevrediging
zoekt in woorden, plannen, gestes; een charlatan, maar te goeder trouw en met
dapperheid ook overal waar hij niet afknapt. Toergenjew laat hem ter wille van zijn
compositie sneuvelen op de barricaden in Parijs in 1848, zwaaiend met een rode
vlag...
Roedin is maar een halve Bakoenin, maar toch, gezien tegen deze achtergrond,
een duidelijker component van de Russische revolutie dan hij is als men hem alleen
beplakt met dieptepsychologische etiketten. Er wordt, geloof ik, ook in de heden-
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daagse politiek van de Sowjet-machthebbers het een en ander begrijpelijk, als men
het karakter van Marx' grote tegenspeler als een blijvende Russische trek ziet. De
meedogenloze, praktische immoraliteit, die ook bij Bakoenin zo gemakkelijk aan de
frase ontsnapte, beheerst vaak hun gedrag, terwijl ook de angst voor het
Bakoenistische onsystematische gezwets, dat uitloopt op desorganisatie en chaos,
zich in hun krampachtige 'wetenschappelijkheid' openbaart.
Dat is dan, als men wil, Toergenjew's actualiteit. Overigens heeft Roedin, evenals
de liefdesgeschiedenissen Het adelsnest en Aan de vooravond veel dat verouderd
aandoet en dat vooral genietbaar is als vooroefening van Vaders en zonen, de klassieke
roman van de strijd der generaties, die ook in talrijke episoden en als sfeerbeschrijving
subliem is.
Meer dan bij Tolstoi en Dostojewski het geval is, wijzen de geschriften van
Toergenjew terug naar hun schrijver als een beminnelijk mens, aan wie men in
vriendschap denkt om de dichterlijkheid en de noblesse van zijn levensgevoel. Hijzelf
was tenslotte op een heel andere manier dan Roedin en de ambitieuze kleinburger
Bazarow van top tot teen een 'overbodig mens', een onaangepaste: een fraseur die
streed tegen de frase.

Jagersverhalen / Rook / Nieuwe gronden
Toergenjew was van nature afkerig van politiek. Hij had geen ambitie om in de
ambtelijke wereld een rol te spelen en zijn persoonlijke situatie in de maatschappij
verschafte hem geen enkele prikkel tot revolutionaire activiteiten. Door zijn milde
aanleg was hij voorbestemd om te behoren tot de z.g. 'berouwvolle edellieden', d.w.z.
tot die 19de-eeuwse Russische landbezitters die progressieve theorieën verkondigden
en intussen schoorvoetend maar royaal van hun lijfeigenen leefden. Zo vindt men
Toergenjew ook vaak afgeschilderd: een gevoelig, liberaal man met sympathieën
voor de radicale en revolutionaire bewegingen van zijn tijd, maar die als het erop
aankwam toch altijd aan de zijde van het wettig gezag stond.
Ik geloof dat men hem onrecht doet door hem zo te klasseren.
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Men kan al wel zien aan het satirische portret dat hij in Nieuwe gronden van zo'n
vooruitstrevende grondbezitter heeft getekend, hoezeer Toergenjew zich van de
hypocrisie, van de fundamentele kwade trouw van dit soort liberalisme bewust was.
De heer Sipjagin kan zich zijn progressieve ideeën heel goed veroorloven zolang zij
stroken met zijn politieke ambities. Hij is de aristocraat die is toegetreden tot een
volkspartij om achter een rookgordijn van woorden de behartiging van zijn
persoonlijke belangen te kunnen combineren met de bescherming van zijn
groepsprivileges. Mensen als Toergenjew moeten wel afkeer van de politiek voelen,
omdat de Sipjagins, op wie zij lijken maar van wie zij in een beslissend opzicht
verschillen, er succes mee hebben.
Niettemin hebben al zijn romans en vele van zijn verhalen een politiek thema. Wij
weten vooral sinds de publikatie van David Magarshack's biografie hoezeer
persoonlijke jeugdervaringen van de schrijver ten grondslag liggen aan de politieke
stellingname die al in de Jagersverhalen aanwezig is. Zijn moeder, een gierige
zelfzuchtige potentate, heeft haar kinderen niet alleen hard en liefdeloos opgevoed,
maar hen aan een stelselmatige achtervolging onderworpen. Eerst met haar dood,
toen Iwan 32 was, kwam de bevrijding, maar intussen hadden de wreedheid en de
willekeur van haar bewind zijn karakter gevormd.
Door de Jagersverhalen, op het eerste gezicht charmante schetsen van landleven
en liefde voor de natuur, loopt een rode draad van krachtige verontwaardiging over
de gezagsverhoudingen. Toergenjew verheerlijkt de boeren niet op een sentimentele
manier. Hij gaat ten opzichte van deze mensen vooral realistisch te werk, maar zijn
sentiment richt zich tegen de landheren, tegen hun beschikken over de levens van
anderen. De conclusie wordt nergens getrokken, misschien om de censuur te ontzien,
misschien ook op artistieke gronden, maar deze meesterwerkjes van 'understatement'
werken daardoor des te sterker.
Ook de suggestie van geluk, van een eenzaam melancholiek geluk, die gelegd is
in de beschrijvingen van het landschap, van lichtval en geuren in bossen en velden,
is beïnvloed door de gedachte, die ook onuitgesproken bleef, dat men tussen de
bomen een toevlucht moet zoeken voor de kwaadaardigheid van de
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menselijke verhoudingen. De Jagersverhalen hadden wel degelijk het effect dat zij
propaganda maakten tegen de lijfeigenschap. Het is bekend dat de latere tsaar
Alexander II onder de indruk was van de lectuur van dit boek. De emancipatie van
de boeren, waartoe hij in 1861 besloot, kan erdoor zijn bevorderd.
Na de dood van zijn moeder schrijft Toergenjew het verhaal 'Moemoe'. De wrede,
bedilzieke grondbezitster, die in de Jagersverhalen nog uit de verte zichtbaar was
('Het kantoor'), wordt hier ten voeten uit geportretteerd. Men krijgt uit dit verhaal de
indruk van Toergenjew's haat jegens zijn moeder en van zijn angst voor het kwaad
dat hij in haar belichaamd zag. Toch moet ook iets in haar grillige tirannie hem
onontbeerlijk zijn geworden. Hij heeft zich immers intussen verzekerd van een nieuwe
meesteres, de zangeres Pauline Viardot, die jarenlang zijn platonische vriendin was
- de dame was al getrouwd - en die hij door Europa volgde als een hondje. Toen hij
na vele jaren trouwe dienst als huisvriend tenslotte tot amant werd bevorderd, bedroog
zij hem prompt met Ary Scheffer, die haar portret schilderde. Ook in deze verhouding,
die Toergenjew's leven vulde en vergiftigde, was hij het slachtoffer, niet in staat zich
te verzetten of zich te doen gelden, lange tijd zelfs niet om te vluchten.
Voegt men aan deze personalia zijn vriendschap toe voor de jonggestorven radicale
criticus Belinski, dan zijn de belangrijkste thema's van Toergenjew's romans en
verhalen aangeduid. Er is het thema van het kwaad dat onoverwinnelijk is, van de
zwakke tedere held die zich uit de voeten maakt, van de dominerende magnetische
vrouw, door wie de held wordt verleid (Irina in Rook) en voor wie hij het ideale
meisje, het lieve eenvoudige zuivere zieltje in de steek laat. En er is het thema van
de twee vrienden, de ene sterk, actief, maar jong stervend,de ander zwak, edel,
goedwillend, maar onhandig. Dit tweetal is al te vinden in Toergenjew's eerste verhaal
'Andrej Kolosow' (uit 1844). Het keert o.a. terug in 'Twee vrienden' (1853) en het
beheerst de roman Vaders en zonen (1861).
Ook Toergenjew's politieke positie kan uit zijn particuliere situatie worden afgeleid.
Zijn vaste uitgangspunt is zijn afkeer van de gezagsuitoefening over mensen, die hij
uit zijn moeders tirannie had overgehouden. Zijn natuurlijke reactie is het uit-
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spreken van die afkeer in zijn verhalen en er zich aan onttrekken door er vandoor te
gaan. Dat heeft hij dan ook ijverig gedaan. In Rusland heersten dwingelandij en
censuur; Toergenjew bracht het grootste deel van zijn leven in het buitenland door,
in Baden-Baden en in Parijs. En verder heeft hij zich in zijn romans stelselmatig
beziggehouden met een onderzoek naar de politieke mogelijkheden voor Rusland.
Roedin is de revolutionair die te gronde gaat aan een overvloed van frasen en
plannen en een tekort aan daden en zorgvuldige organisatie. In Het adelsnest is
Lawretski de man die terugkeert uit West-Europa, maar die niet kan trouwen met
het Russische meisje omdat hij aan het onheil uit het Westen gebonden blijft. In Aan
de vooravond treedt een werkelijke actieve held op: Insarow die de Turken uit
Bulgarije verdrijft. Maar dit is een bevrijdingsoorlog, geen revolutie. In Vaders en
zonen is de nihilist Bazarow een revolutionair zonder programma. Men zou kunnen
zeggen: hij is het prototype van de inhoudloze opstandigen die in Engeland worden
aangeduid als de 'boze jonge mannen'. Op overeenkomstige wijze is de vulgariteit
van Bazarow een protest tegen een hol geworden beschaving. De teleurstelling die
de Europese revolutie van 1848 opleverde, leidde in Rusland tot een concentratie op
het eigen wereldje, d.w.z. tot slavofilie en populisme. Op dezelfde manier geeft onze
koude oorlog een nieuwe prikkel aan Engelse insulaire neigingen. I like it here (van
Kingsley Amis) zou de titel kunnen zijn van een populistische roman uit het Rusland
van 1860.
Toergenjew beschreef de verschillende soorten revolutionairen zonder de haat die
Dostojewski in zijn Boze geesten aan hen zou wijden (en trouwens ook aan
Toergenjew, die als belachelijke beroemde schrijver Karmazinow in dat boek
voorkomt). Hij was wel degelijk vóór de revolutie maar hij zag niet hoe-zij een uitweg
uit het kwaad van het gezagsmisbruik zou kunnen wijzen. Hoe helderziend hij in dit
opzicht was, blijkt uit deze anekdote die hij aan een vriend verteld heeft.
'Op een dag zullen wij achter ons huis zitten om thee te drinken. Plotseling
zal een grote troep boeren door de tuin naar ons toekomen. Zij zullen hun
hoeden afnemen en een diepe
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buiging maken. “Wel broeders,” zal ik tegen ze zeggen, “wat komen jullie
doen?” “Neem ons niet kwalijk, meester,” zullen zij antwoorden, “word
niet boos. U bent een goede meester en we houden van u... Maar toch
moeten wij u ophangen...” “Wat zeggen jullie? Mij ophangen?” “Ach ja!
Er is een oekaze die het beveelt... We hebben een touw meegebracht. Zeg
uw gebeden... We kunnen nog best even wachten.”'
Toergenjew werd geen werkelijke revolutionair, omdat hij niet geloofde in een goede
revolutie die zonder zulke 'oekazes' zou werken. Men kan aan het kwaad niet
ontsnappen. Degenen die het willen proberen hebben zijn sympathie, want hij vindt
de tegenwoordige situatie onhoudbaar. Maar hij is niet dom genoeg om hun
overtuiging te delen en wel zo pessimistisch om een nieuwe even onhoudbare situatie
te verwachten. Hoe kan men het hem kwalijk nemen, nu de revolutie werkelijkheid
is geworden en de tirannie in Rusland alleen maar is uitgediept en voortgezet op een
grotere schaal?
In de romans Rook en Nieuwe gronden staat de schrijver niet meer op zijn vroegere
hoogte. Teleurstelling en ongeloof hebben hem in hun greep. Men vindt in beide
boeken nog wel het materiaal voor meesterlijke romans. Maar in de uitwerking zijn
hem het vertrouwen en de vervoering ontvallen. Er zijn kunstmatige en zwakke, bij
elkaar geknutselde passages in. De politieke implicaties zijn duidelijk genoeg. In
Rook geeft hij een voor zijn doen venijnige satire op de Russische bezoekers van
Baden-Baden. Hij hekelt zowel het gezwets in het kamp van de reactionaire 'generaals'
als in dat van de radicale nieuwlichters. Een liefdesgeschiedenis ligt daar nogal los
tegenaan.
Van meer belang is Nieuwe gronden, waarin wordt afgerekend met de idealen van
de populisten. De dichter Nezjdanow wil 'tot het volk gaan' om het tot opstand aan
te zetten, maar het enige wat hij bereikt is dat hij door het volk dronken wordt gevoerd.
Hij beschouwt zich als een mislukkeling omdat hij niet werkelijk in de revolutie
gelooft en pleegt zelfmoord. Een 'berouwvol edelman', die zijn eigen boeren opruit,
wordt door hen gearresteerd en aan de overheid overgeleverd. De positieve held is
hier
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Solomin, bedrijfsleider in een fabriek, die evenmin in een onmiddellijke revolutie
gelooft, maar die rustig voorwaarts gaat en zijn tijd afwacht.
Vooral de bijfiguren zijn voortreffelijk geconcipieerd: de liberale zwetser en
toekomstige staatsman Sipjagin met zijn reactionaire vriendje, een schrander maar
laf dwergje, een oud-Russisch echtpaar, aan wie alle ideeën voorbijgaan, enz. De
stof voor een meesterwerk is voorhanden, maar het meesterwerk ontbreekt.
De roman is interessant omdat hij een scherpe diagnose geeft van de Russische
toestand van 1870. De intelligentsia had zijn revolutionair elan verloren en de boeren
waren er nog niet aan toe. Toergenjew beleefde in deze onmogelijke situatie een
bevestiging van zijn afkeer van alle politiek, waaraan hij toch zo ruimschoots en
ondanks zijn neiging tot weglopen zo dapper - dapper tegenover de waarheid aandacht had gegeven.
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Boris Pasternak Dokter Zjiwago
De verschijning van de roman Dokter Zjiwago van de Russische schrijver Boris
Pasternak, eerst in het Italiaans, toen in het Frans en in het Engels, is een gebeurtenis
die overal met een zekere opwinding is begroet. Een begrijpelijke opwinding, indien
men weet dat het boek in Rusland zelf niet mocht verschijnen en dat de schrijver een
grote naam heeft als dichter, al kunnen slechts weinigen buiten Rusland zijn betekenis
in die hoedanigheid beoordelen. Bovendien was bekend dat Pasternak geen vriend
was van het communistische regime, al had hij het toch ook niet nodig gevonden te
emigreren, zoals bijvoorbeeld zijn vader, de schilder Leonid Pasternak, had gedaan.
Het laatste openbare optreden van de dichter was zijn onverwachte verschijning
geweest op het anti-fascistische schrijverscongres dat in 1935 in Parijs plaatsvond.
Samen met Isaak Babel moest hij daar de eer van de Sowjetunie redden, nadat de
delegatie die uit stompzinnige bureaucraten en propagandisten bestond, tussen vele
bekende Westeuropese schrijvers een droevig figuur had geslagen. Babel verdween
kort daarna als slachtoffer van de stalinistische zuiveraars. Pasternak werd ongemoeid
gelaten. Behalve een aantal vertalingen verscheen er twintig jaar niets van zijn hand.
In Rusland werd zijn naam in artikelen over poëzie niet meer genoemd. Zelfs in
uitvoerige werken werd hij doodgezwegen of, een enkele maal, gereleveerd als
'ideologische vijand' of 'binnenlandse emigrant'.
Zijn eerste publikatie na ongeveer twintig jaar zwijgen was in april 1954, toen een
tiental gedichten van hem verscheen in het tijdschrift Znamja, dat wordt uitgegeven
door de Sowjet-schrijversvereniging. In een aantekening deelde de auteur mee dat
de gedichten ontleend waren aan een roman Dokter Zjiwago, die waarschijnlijk in
de zomer voltooid zou worden. 'De held van deze roman, een arts en een denker die
de waarheid zoekt en die artistieke en creatieve neigingen heeft, sterft in 1929. Onder
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zijn nagelaten papieren wordt een aantal gedichten gevonden die als een laatste
hoofdstuk de roman zullen besluiten. Enkele daarvan worden hier afgedrukt.'
Uit deze publikatie mag men afleiden dat Pasternak verwachtte dat zijn boek in
Rusland zou kunnen verschijnen en dat ook de schrijversvereniging met die
mogelijkheid rekening hield. In de herfst van 1954 werden de gepubliceerde gedichten
zachtaardig gekritiseerd door Sowjet-recensenten, als tekortschietend in vitaliteit en
niet in overeenstemming met 'de hedendaagse behoeften'.
Voor wat er verder precies gebeurd is kan men alleen beschikken over de
verklaringen die Alexei Soerkow, een bestuurslid van de Sowjet-schrijversvereniging,
heeft afgelegd in een interview met L'Unità, het Italiaanse communistische dagblad,
van 22 oktober 1957. Pasternak zou het manuscript van zijn roman gezonden hebben
aaneen Russische uitgeverij. De directie daarvan, bestaande uit een schrijverscollectief,
zou daarop een brief aan de auteur hebben geschreven met een aantal bezwaren tegen
het boek. Pasternak zou het met sommige bezwaren eens zijn geweest en gesproken
hebben over zijn voornemen de tekst te herzien. Tevens zou hij zijn Italiaanse uitgever,
die een manuscript gekregen had voor een Italiaanse vertaling, telegrafisch verzocht
hebben dit voor een revisie naar Moskou terug te sturen.
Inderdaad beschikte de uitgeverij Feltrinelli te Milaan over een kopie van het
handschrift, meegebracht door een vertegenwoordiger van de uitgever, die in de
zomer van 1956 Pasternak had bezocht. Feltrinelli, die zelf lid is van de Italiaanse
communistische partij, had de auteursrechten voor alle vertalingen verworven.
Volgens hem had Soerkow hem samen met een Italiaanse partijfunctionaris bezocht
en pressie op hem uitgeoefend om de publikatie stop te zetten. Hij heeft daarbij zelfs
Pasternak's persoonlijke veiligheid in het geding gebracht. Verschillende buitenlandse
uitgevers die de vertaalrechten van Feltrinelli hadden gekregen, ontvingen
telegrammen getekend door Pasternak met het verzoek de publikatie niet te laten
doorgaan. Feltrinelli stelde zich op het standpunt dat hij zich hield aan de
oorspronkelijke overeenkomst omdat een herziene uitgave in Rusland achterwege
was gebleven.
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In Moskou werd in december 1957 een persconferentie georganiseerd waar Pasternak
zijn ontevredenheid over de gang van zaken zou moeten betuigen. Hij gaf echter in
het geheel geen uiting aan misnoegen, maar zei dat al die onzin (persberichten etc.)
achterwege gebleven zou zijn, indien de Russische uitgevers wijzer geweest waren
en de publikatie van zijn boek hadden toegestaan.
Ik vermeld dit alles uitvoerig, omdat het van belang is legendevorming te
voorkomen. Pasternak heeft tijdens de periode van 'dooi' na de dood van Stalin wel
degelijk gehoopt dat zijn boek in Rusland zou kunnen verschijnen, maar hij heeft
tegelijkertijd de uitgave in het buitenland zeker gesteld om zich tegen de binnenlandse
risico's te dekken. Zijn persoonlijke veiligheid is daarbij voor hem klaarblijkelijk
niet in het geding geweest. Men heeft wel telegrammen kunnen sturen ondertekend
met zijn naam, maar men heeft hem niet kunnen dwingen een letter van wat hij
geschreven had terug te nemen.
Intussen hebben juist deze feiten, die geheel of ten dele door de pers bekend
werden, het boek een sensationeel getinte aandacht bezorgd, die in het geheel niet
past bij het karakter en het niveau ervan. Pasternak's boek is een omvangrijke en
gecompliceerde roman. (De Franse uitgave beslaat meer dan 600 pagina's; de Engelse
is meer dan 100 pagina's korter.)
Dit boek is allerminst een politiek strijdschrift. De schrijver heeft een individueel
getuigenis willen afleggen over de periode 1903-1929 met nog enige toegiften over
latere jaren. Men kan er de levensbeschouwing van een dichter in zien, geprojecteerd
in beelden, feiten en lotgevallen. Filosofische ontboezemingen, dagboekfragmenten,
gesprekken, gedichten: met al deze hulpmiddelen heeft Pasternak geprobeerd het
verhaal van zijn hoofdfiguren het reliëf te geven van een geestelijke wereld. Hij heeft
ze tevens omstuwd met honderden personages, wier lotgevallen soms afbreken, soms
tientallen bladzijden verder worden voortgezet, mensen die elkaar ontmoeten, soms
zonder elkaar ooit te spreken, wier levens elkaar kruisen of parallel lopen in een bijna
onontwarbaar patroon van willekeur en toevalligheid, waarmee iets essentieels van
het werkelijke leven wordt gesuggereerd.
Dokter Zjiwago is dus niet een boek dat men even leest om
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argumenten tegen het communisme op te doen. Het is een wereld, waarin men eerst
de weg moet vinden, zowel om de personages uit elkaar te houden en te herkennen
als om vertrouwd te raken met de inrichting van de bijzondere geest die hier aan het
woord is. Het boek is door sommigen vergeleken met Tolstoi's Oorlog en vrede, dat
ook een complete wereld oproept, maar dat er overigens in geen enkel opzicht op
lijkt. Pasternak is een grote geest die een roman geschreven heeft, maar geen grote
romancier, zoals Tolstoi die objectiverend te werk gaat en een techniek heeft om de
lezer zijn wereld te tonen. Pasternak heeft die techniek in veel mindere mate. Hij is
een soort pointillist, die kleine beelden, kleine scènes, impressies, ideeën, coïncidenties
naast elkaar zet, die men op een afstand moet zien om een zinvol geheel te krijgen.
Men moet dit boek dus lezen met inspanning en geduld om door te dringen tot de
visie en de bedoelingen van de schrijver.
Het verbluffende van deze roman is niet dat men er een afwijzing in kan lezen van
de communistische werkelijkheid (die er overigens wel inzit), maar dat een zo
onafhankelijke, westers-individualistische visie mogelijk is gebleven na veertig jaar
reglementering van de geest. De schrijver is niet vóór het kapitalisme of reactionair
of tegen de misbruiken binnen het communistisch systeem. Hij verwerpt de
tegenstelling, de politieke denkwijze die van dit soort tegenstellingen uitgaat, omdat
voor hem het menselijke leven zich afspeelt op een ander niveau, in een andere lucht.
Dat betekent ook dat hij in het minst niet gebonden was aan de oude orde die in
oktober 1917 vernietigd werd. Zijn personage, dokter Zjiwago, die voor hem spreekt,
is dan ook een voorstander van de revolutie op het ogenblik dat zij zich voltrekt. Als
arts juicht hij de chirurgische ingreep toe. 'Zonder dubbelzinnigheid en in alle eenvoud
beëindigt men een eeuwenoud onrecht.'
Maar zo ook zou men moeten reageren, vindt Pasternak, op alles wat die revolutie
verder geworden is. Dokter Zjiwago is nog maar een in een individuele
verbeeldingswereld getransponeerde reactie. In zijn Essai d'autobiografie, geschreven
als inleiding tot een herdruk van zijn poëzie, die in Rusland is aangekondigd maar
niet verschenen, een inleiding die nu ook in het Frans

H.A. Gomperts, Intenties I, Kritieken en over kritiek

160
is uitgekomen, houdt hij vóór de revolutie op, omdat, zegt hij, voortzetting bovenmatig
moeilijk zou zijn. 'Men zou over de wereld van de revolutie moeten praten, zodat
het hart beklemd wordt en het haar overeind gaat staan. Erover praten op de gewone,
herkauwende manier heeft geen zin. Zo schrijven is laag en oneerlijk. Wij zijn nog
ver van dat ideaal.'
Pasternak moet dit geschreven hebben na de voltooiing van Dokter Zjiwago, n.l.
in 1956, want hij noemt in deze autobiografie de zelfmoord van de romanschrijver
Fadejew, die volgens een noot in dat jaar plaats had. Pasternak spreekt hier ook over
de zelfmoorden van Majakowski, Jessenin, Marina Tswetajewa en Paolo Jasjwili,
dichters tot wie hij in een persoonlijke verhouding heeft gestaan. Meer dan zijn roman
maakt dit boekje de indruk van een in een gevangenis geschreven noodkreet, met
toespelingen en verwijzingen naar niet genoemde gruwelen, die de in kalmte
geschreven beschouwingen over zijn literaire ontwikkeling des te aangrijpender
maken.
In tegenstelling tot Majakowski, zegt Pasternak, is voor mij een leven zonder
geheim en teruggetrokkenheid, een leven, briljant weerspiegeld in een
tentoonstellingsvitrine, ondenkbaar. Deze reserve tegenover de gemakkelijke
zichtbaarheid, die zowel politiek als persoonlijk begrepen moet worden, verklaart
het moeilijk doordringbare en de kwaliteit van Dokter Zjiwago.
Deze roman speelt zich af op drie plans. Het is in de eerste plaats het tamelijk
gedetailleerd vertelde levensverhaal van een dichterlijk arts die de speelbal wordt
van stormachtige gebeurtenissen en eraan te gronde gaat. Verder is het een
geschiedenis van de Russische revolutie, geprojecteerd in de levens van enkele
individuen. Tenslotte - en dat is het overwegende aspect - is dit boek een parabel
voor de persoonlijke filosofie van Pasternak, zijn zingeving aan het leven, waarbij
de romanpersonages en hun lotgevallen als symbolisch demonstratie-materiaal
fungeren.
Het verhaal beweegt zich in overeenstemming met de 19de-eeuwse Russische
romantraditie om twee menselijke polen: een beschouwelijke, Hamlet-achtige figuur,
Joeri Zjiwago en een man van de daad, Pawel Antipow. Tussen deze beiden bevindt
zich Lara, de vrouw van Antipow, die, nadat hij haar heeft ver-
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laten, de maîtresse wordt van Zjiwago. Beide mannen, voor wie Lara een grote liefde
heeft, zijn edele naturen; maar zij is ook gebonden aan een schaduwrijk karakter, de
advocaat Komarowski, wiens slachtoffer zij als kind al is geweest en met wie zij
later, na de dood van Antipow en de zelfverloochening van Zjiwago, nog in het
huwelijk treedt.
Zoals er in Lara's leven drie mannen zijn, zo zijn er in Zjiwago's bestaan drie
vrouwen. Hij is jong getrouwd met Tonia, zijn kameraad met wie hij is opgegroeid
en van wie hij gescheiden wordt door de burgeroorlog. Lara is zijn grote liefde en
als zij hem ontfutseld is door Komarowski en hij, gebroken, ziek en aan lager wal
zijn laatste jaren in Moskou slijt, leeft hij samen met de toegewijde Marina, de dochter
van een concierge. Tonia en Marina hebben ieder twee kinderen van hem. Uit zijn
verhouding met Lara is, zonder dat hij het ooit verneemt, een dochter geboren, met
wie de lezer in een epiloog kennismaakt.
Het privé-bestaan van deze mensen wordt steeds beïnvloed en beheerst door de
grote gebeurtenissen van oorlog, revolutie en burgeroorlog. Zjiwago is hierin
volkomen passief. Hij tracht zoveel mogelijk buiten schot te blijven. Als de
ontberingen in Moskou in de winter van 1917 te nijpend worden, vertrekt hij met
zijn gezin naar de Oeral om daar een veilig hoekje te vinden. Juist daar woedt dan
de burgeroorlog bijzonder hevig. De dokter wordt gedwongen zich aan te sluiten bij
de partizanen. Hij is telkens getuige van wreedheden en ondergang. Hij is voortdurend
op de vlucht, bedreigd door zowel het rode als door het witte leger. Waar hij slaapt,
krioelen de ratten en huilen de wolven, op de verlaten en verwaarloosde akkers die
hij doortrekt, wordt hij omringd door veldmuizen en bedreigd door verwilderde
honden. Hem mislukt alles en hij leidt tenslotte een vegeterend bestaan, maar telkens
op zijn weg zijn er mensen die hem helpen. De drie vrouwen hebben hem lief en zijn
hem trouw; verder is er zijn halfbroer Ewgraf, die hem bewondert en op beslissende
momenten steunt met raad en daad en er zijn nog anderen die hem spontaan
beschermen en bijstaan.
Antipow daarentegen is een actieve figuur die zichzelf helpt. Hij is een
arbeiderszoon die gestudeerd heeft en die uitmunt in verschillende takken van
wetenschap. Hij wordt politiek com-

H.A. Gomperts, Intenties I, Kritieken en over kritiek

162
missaris bij het rode leger in de Oeral. Hij is een succesvolle revolutionair, die
overigens even hard mislukt als de beschouwelijke Zjiwago. Zijn huwelijk met Lara
lijdt schipbreuk, omdat hij door het verleden van zijn vrouw wordt gekweld en (ten
onrechte) aan haar liefde twijfelt. Zijn politieke carrière wordt afgebroken, omdat
hij als zovele overwinnende aanvoerders van de bolsjewieken van verraad wordt
beschuldigd. Op de vlucht en in het nauw gedreven schiet hij zich dood.
Lara is zowel jegens Antipow als jegens Zjiwago in staat tot een grote,
hartstochtelijke liefde. Zij houdt van Antipow omdat zij hem bewondert om zijn
wilskracht en morele zuiverheid. Zij houdt van Zjiwago omdat zij zoveel met hem
gemeen heeft, al staat zij dichter bij de revolutie dan hij, omdat zij als kind armoede
en ellende van dichtbij heeft gezien. Tijdens de burgeroorlog had zij relaties in beide
kampen, waardoor zij in staat was vele vervolgden en bedreigden te helpen. Na de
dood van Zjiwago verdwijnt zij, 'zonder twijfel werd zij op straat gearresteerd. Zij
moest sterven of verdwijnen, niemand weet waar, vergeten onder het anonieme
nummer van een verloren lijst, in een van de ontelbare concentratiekampen van het
noorden'.
Behalve een levensverhaal en een geschiedenis van Rusland is deze roman een
gelijkenis. Het is de uitbeelding van het leven dat onder bepaalde omstandigheden
in het naamloze verdwijnt. Lara is het symbool van het leven, van de verborgen
krachten in Rusland, onzelfstandig, beschikbaar. Zij is in het begin al bezoedeld
doordat zij in handen gevallen is van de geslepen profiteur Komarowski, symbool
van de onscrupuleusheid en het kwaad. Haar huwelijk met Antipow, die het verstand
en het karakter vertegenwoordigt, was haar bevrijding. Men kan er de revolutie in
zien in het eerste, virginale stadium. Maar Antipow is een man van abstracties en
principes. Hem ontbreekt de intuïtie die de onvruchtbare orde van het voorzienbare
doorbreekt. Hij mist 'de verdraagzaamheid van het hart', die het algemene opgeeft
voor het individuele. Antipow verlaat Lara, d.w.z. de revolutie maakt zich los van
het leven, verstart in theorieën, in leugenachtige frasen en onmenselijke hardheid.
Zjiwago vertegenwoordigt het dichterlijke, intuïtieve principe, waarmee het leven
zich dan verbindt. Omdat het in de onvrij-
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heid niet kan functioneren, verliest dit onpraktische principe het leven aan het kwaad,
dat op handige manier na de revolutie weer een voordelige positie heeft veroverd.
Rede en karakter hebben zelfmoord gepleegd. Het dichterlijke principe moet zich
met een surrogaat-leven behelpen en sterft. Het leven-zelf verdwijnt spoorloos.
Dat dit verhaal op deze manier symbolisch geduid kan worden, is niet een min of
meer spitsvondige hypothese. Pasternak is in het geheel niet zuinig met aanwijzingen
in die richting. Er is ook een aantal gebeurtenissen die psychologisch of historisch
niet verklaard kunnen worden en die een uitsluitend symbolische betekenis hebben.
Over de mislukking van Antipow's huwelijk kan men twijfelen, ofschoon m.i. de
symboliek hier primair is, maar de raadselachtige figuur van Ewgraf heeft in elk
geval geen ander dan een zinnebeeldig bestaan. Hij is Zjiwago's halfbroer en fungeert
in het verhaal als de dood die hem onzichtbaar begeleidt en die op beslissende
momenten ingrijpt, niet om hem kwaad te doen, maar om hem voort te helpen in de
richting van zijn bestemming. Zjiwago ontmoet hem voor het eerst als hij de berichten
over de revolutie leest. Hij herkent hem dan niet, maar in koortsdromen die hij later
heeft wordt hem de functie van deze Ewgraf duidelijk. Het is de dood die hem helpt,
van wie hij profiteert. Als Zjiwago sterft is Ewgraf ook onmiddellijk aanwezig; hij
verzorgt zijn literaire nalatenschap. In de tweede wereldoorlog is hij generaal in het
Russische leger (wat ook niet verwonderlijk is) en hij neemt de dochter van Zjiwago
en Lara onder zijn hoede.
Pasternak heeft lang geleden een dichtbundel geschreven, getiteld: Mijn zuster, het
leven. Het is in zo'n gedachtengang niet vreemd om een broer te laten fungeren als
iemands dood. De scène bij het lijk van Zjiwago, waar Lara en Ewgraf, enigszins
terzijde van de treurende familie en vrienden, aanwezig zijn, met onverklaarbare,
maar duidelijk zichtbare volmachten, alsof zij met een zekere voldoening deel hebben
aan zijn dood, zou geheel onbegrijpelijk zijn, als men niet inzag dat hier zinnebeelden
bedoeld zijn: het Leven en de Dood van Zjiwago.
Nu is deze symboliek op zichzelf nog geen winst. Maar houdt
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men haar in het oog, dan krijgen de bedoelingen van de schrijver wel een duidelijker
reliëf.
Het einde van Zjiwago begint in een Moskouse tram, die om de paar meter een
mankement heeft dat verholpen moet worden, voordat het vehikel weer een stukje
doorsukkelt. Zjiwago krijgt het benauwd en wil een raam openen. Iedereen roept
hem toe dat de ramen niet open kunnen. Hij probeert het toch en de inspanning
bezorgt hem een attaque. Hij wringt zich dan naar buiten en sterft op straat. Een heel
oude Française die al een tijdlang naast de tram heeft gelopen en hem telkens
ingehaald, heeft juist die dag, na twaalf jaar op een uitreisvergunning gewacht te
hebben, haar visum gekregen. Zij ziet hem dood op straat liggen. Zij heeft hem
ingehaald.
Dit kan niets anders zijn dan een politieke allegorie. De benauwde tram is Rusland,
waar alle vensters gesloten zijn. En zelfs het oude Frankrijk beweegt zich vlugger
te voet. De scène is een samenvatting van de hele roman, waarbij Zjiwago's sterven
op straat ook nog een eigen betekenis heeft.
Men moet dit einde immers in verband brengen met een theorie die in de mond
gelegd is van Zjiwago's oom, een voormalig priester en filosofisch auteur, die grote
invloed op de dokter heeft. Deze man zegt dat men atheïst kan zijn en toch weten
dat de mens niet leeft in de natuur, maar in de geschiedenis, die is ingesteld door
Christus en waarvan het evangelie de grondslag is. Ideeën als de naastenliefde, de
persoonlijke vrijheid en het leven opgevat als offer, zijn nodig om het mysterie van
de dood te ontraadselen. De geschiedenis is het werken daaraan. Zij is in deze zin
mogelijk gemaakt door Christus, door wiens dood de mens kan voortleven in het
nageslacht en 'thuis kan sterven, in de geschiedenis, in plaats van op straat'.
De schrijver heeft met 'de dood op straat' van zijn hoofdpersoon ongetwijfeld
willen zeggen dat die dood zinloos is, een gebeurtenis buiten de 'geschiedenis', die
de vrijheid van het individu veronderstelt.
Alle gebeurtenissen en gedachten van Dokter Zjiwago convergeren tenslotte in
een bittere klacht, een klacht eerder dan een aanklacht, over de ontluistering en de
ontreddering, over het verraad dat de revolutie in Rusland gepleegd heeft jegens het
leven
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in de door Pasternak persoonlijk geïnterpreteerde opvatting van het christendom.
Hij is bitter over de intellectuelen die zich door concentratiekampen verfrist en
heropgevoed voelen. 'Een man in ketenen idealiseert altijd zijn slavernij.' Hij vergelijkt
deze mensen met circuspaarden die zichzelf gedresseerd hebben. Hij veracht de
helden van de revolutie, 'fanatici met oogkleppen', 'de geest van middelmatigheid,
die men tientallen, honderden jaren adoreert als een heilige zaak'.
Over het marxisme: 'Ik ken geen stroming die verder verwijderd is van de feiten
dan het marxisme. Ieder is bezig zijn ideeën te verifiëren aan de ervaring, maar de
mensen die aan de macht zijn keren de waarheid de rug toe in naam van de fabel die
zij gesmeed hebben omtrent hun eigen onfeilbaarheid. De politiek zegt mij niets. Ik
houd niet van mensen die onverschillig zijn voor de waarheid.'
Met al zijn gewildheden, romanciers-onhandigheden, geforceerde symboliek en
oneconomisch gebruik van personen is Dokter Zjiwago een indrukwekkend panorama
van een sombere, alle waarden verwoestende periode, een aangrijpende elegie over
de onmenselijkheid en tegelijkertijd een ode aan de vrijheid, verzadigd van verering
voor het leven, van een geluk vol tranen zoals alleen in gevangenissen denkbaar is.
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Charles Dickens A Christmas carol
'Dickens' is een begrip geworden dat men te vaak en te uitsluitend associeert met
postkoetsen, landelijke herbergen, kerstmisatmosfeer en knappende haardvuren. Hij
is ongetwijfeld, ten dele, de 'dichter' van het goede leven en van de humor. Maar hij
is ook, en voor een veel groter deel, de 'dichter' van de sloppen van Londen, de
getuige van de sociale wantoestanden tijdens het begin van het industriële kapitalisme.
De melodramatische intermezzi, die al zo schril contrasteren met de onbezorgde
leukigheid van de Pickwick-papers, krijgen in het latere oeuvre een vollere klank:
het sombere, het lugubere, de vereenzelviging met sadisme en lijden zijn motieven
die steeds meer aandacht opeisen.
Het wonderbaarlijke van Dickens is dat hij met een conventioneel inzicht in de
menselijke natuur een sortering van levende mensen heeft gemaakt, zoals alleen de
grote 'scheppers' in de romanliteratuur dat gekund hebben. Deze Engelsman was
geen eersterangs psycholoog zoals enige van zijn Franse en Russische tijdgenoten
waren. Men krijgt uit zijn soms vlakke, geïdealiseerde vrouwenfiguren, uit zijn op
één enkele tic levende mannelijke karikaturen vaak de indruk dat hij zelfs niet
beschikte over de gewone mensenkennis, die een inzicht in de samengesteldheid van
karakters en de betrekkelijkheid van een oordeel erover omvat. Dickens werkt met
de psychologische conventies van zijn tijd: de nobele natuur en de schurk, de vertrapte
onschuld en de loyale grappenmaker, de ijdele, de domme en de misdadiger. Wat
deze onmogelijke figuren aanvaardbaar en zelfs onvergetelijk maakt, is dat men ze
ziet leven, dat ze zijn opgenomen in een groot bewegend geheel van gebeurtenissen,
daden en gesprekken. Denkt men over deze mensen na, dan zijn zij onbestaanbaar,
maar leest men hun avonturen, dan heeft men deel aan hun bestaan. Tegenover de
evidentie verliest iedere redenering haar bewijskracht.
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Een schrijver in de gangbare moderne opvatting is iemand die een bepaalde kritiek
des levens meedeelt, die gestalte geeft aan zijn eigen inzicht omtrent het wezen van
de mens en zijn lot in de wereld. Als een schrijver in deze zin moet men Dickens
niet in de eerste plaats zien. Hij is vóór alles een verteller, een man die de verveling
verdrijft met onderhoudende trucs. Hij is verwant aan de variété-artist, wiens
hoofddoel is: verbluffen, boeien, het publiek vasthouden, zodat het geen gelegenheid
krijgt tot zichzelf te komen of de zaal te verlaten. Dickens is de echte artist van de
vertelling, de man die de trucs van het 'make-believe', het netecht, beheerst. Het
probleem van de psychologische waarheid bestaat voor hem niet. Hij heeft alleen te
maken met de problemen van arrangement en belichting, van voordracht en effect.
Dat is ook de reden, geloof ik, dat men zich in zijn wereld zo volkomen verliezen
kan, dat men, ondanks wijdlopigheden die wanhopig kunnen maken, zozeer door
deze boeken geabsorbeerd kan zijn.
Dickens hoort ook duidelijk thuis in de 19de eeuw, waarin de burgerij die weinig
door plichtplegingen en societyleven in beslag werd genomen, eindeloos veel vrije
tijd beschikbaar had en ernaar snakte zich die te laten afnemen door een verteller die
van hun saaie levens iets betoverends wist te maken. Zijn romans verschenen in
afleveringen of in weekbladen. Terwijl die publikatievorm enerzijds verantwoordelijk
is voor het arrangement - iedere aflevering moest een zelfstandige voldoening geven,
een eigen climax bezitten - is hij anderzijds bevorderlijk voor de eindeloosheid en
de uitweidingen, die de vrees van de schrijver en van zijn lezers uitdrukten dat het
verhaal te spoedig uit zou zijn.
De boeken van Dickens onderscheiden zich van andere colportage-romans uit zijn
tijd niet alleen door het kunstenaarschap van de auteur, maar ook door het onderwerp.
Het is niet slechts de virtuositeit, de levendigheid en de geraffineerd geëxploiteerde
emotie die Dickens onderscheiden van zijn collega's. Het is vooral zijn nieuwe
onderwerp: het leven van de kleine burgers en van de 'underdogs' der samenleving,
dat bij schrijver en publiek machtige emoties ontketende, even nieuw als de sociale
toestanden waarop zij betrekking hadden.
Met A Christmas carol slaagde hij erin de gunst van het publiek
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terug te winnen, die hij door zijn Pickwick papers had gekregen, maar met Martin
Chuzzlewit niet had kunnen handhaven. Weinig verhalen in de literatuur zijn zo
populair en weinig verhalen met zo'n grote populariteit zijn zo gebrekkig als dit.
Laten wij ons niets wijsmaken: als het vandaag voor het eerst zou verschijnen te
midden van de overvloedige boekenproduktie van de maand december, zou de literaire
kritiek er weinig aandacht aan schenken. In de meeste bladen zou met een korte,
welwillende aankondiging van dit 'kerstlied in proza' met zijn suggestieve ondertitel
'een spookverhaal van kerstmis' worden volstaan.
Hier en daar zou op verwijtende toon worden gesproken over de ongeloofwaardige
psychologie en er zouden enige diepe zuchten geslaakt worden over de mierzoete
stichtelijkheid van de strekking. Enkele recensenten zouden misschien van hun
instemming met die strekking doen blijken, maar daarbij niet verzuimen de schrijver
te kapittelen voor zijn verheerlijking van de materiële genoegens van het kerstfeest.
De heer Dickens, zou men in sommige Nederlandse bladen kunnen lezen, voert een
eerbiedwaardig en ter gelegenheid van kerstmis zeer geëigend pleidooi voor
christelijke naastenliefde, maar het heeft ons bedroefd dat hij aan deze ware kerstgeest
een onchristelijke aandacht voor eten en drinken verbindt. Hoe is het mogelijk dat
de hoogste Charitas met dezelfde lyriek als het laagste gezwelg wordt bezongen?
Het lezende publiek volgt met een verkwikkende eigenzinnigheid zijn eigen
voorkeur. Ook een hedendaagse Christmas carol zou een goede kans maken tot de
best verkochte boeken van de maand te gaan behoren. Wat de mensen in dit verhaal
aantrekt, is juist die combinatie van naastenliefde en feestelijk smullen die erin
verheerlijkt wordt. Wat de lezer van A Christmas carol bijblijft, ook als hij de details
van de geschiedenis vergeten is, hangt immers juist samen met die sfeer van weldadige
overvloed, van behaaglijk genieten als een feestelijke verovering op de schrielheid
en de kou.
De kerstsfeer van dit verhaal bestaat alleen in tegenstelling tot de kou, de duisternis,
de sneeuw en de mist van een onherbergzaam klimaat. Het is die ijzigheid die ook
bezit heeft genomen van de vrekkige Scrooge, de schraperige vrijgezel, wiens hart
een
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ijsklomp is. Dickens' kerstlied is een soort mythe, die laat zien hoe zo'n ijsklomp
smelt. Wat de zelfzuchtige Scrooge ontbreekt, is een concrete fantasie, een bewuste
voorstelling van het lot van anderen en van eigen verleden en toekomst. De geesten
die hem komen bezoeken, doen niets anders dan hem confronteren met de realiteit.
Zij laten hem zien hoe het toegaat bij de armen, hoe hij zelf geweest is en hoe eenzaam
en onbetreurd hij sterven zal, als hij zo blijft.
Psychologisch is de verandering die Scrooge daardoor ondergaat, absurd. Deze
afschuwelijke, emotioneel verschrompelde vrek wordt in één nacht de vrolijkste,
weldadigste van alle mensen.
Dickens deinst er niet voor terug de slechtheid van Scrooge op Christmas Eve
even karikaturaal te maken als zijn goedheid op de kerstochtend. De gevoelloze
booswicht, die kerstmis 'humbug' noemde, is omgetoverd in een warmhartige
weldoener en een overtuigd feestvierder: een beschavingsmythe, die het contrast
verbeeldt van koude door domheid, met warmte door inzicht.
Dickens' verheerlijking van het 'heidense' in het kerstfeest, van het Engelse 'making
merry', is geen aan de tijd gebonden contrast met de honger. De gans, de plumpudding
en het bier waren voor hem even wezenlijke waarden als het warme hart. Zijn sociaal
christendom heeft geen enkele relatie met ascese of soberheid. En dat is, lijkt mij,
wat de lezers van A Christmas carol altijd beseft hebben: Scrooge is een onwerkelijk
symbool, de geest van Marley is een griezelig bedenksel ter verhoging van de
gezelligheid, maar het plezier-in-het-plezier is reëel. Het is een overmoedige,
uitdagende vitaliteit die ja zegt tegen de geneugten van het leven wat aan dit verhaal
zijn vaart en zijn baldadig woordgebruik heeft gegeven, dat men ook voor
gezwollenheid zou kunnen houden.
De veronderstelling dat A Christmas carol vandaag zou kunnen verschijnen, is
evenwel niet te handhaven als men let op de achtergronden van Dickens' sociaal
sentiment. Toen hij dit verhaal schreef in 1843, was niet alleen het contrast tussen
de koude duisternis van de winterse stadsstraten met de behaaglijkheid van de met
kaarsen en met vlammende open haarden verlichte
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binnenkamers groter dan tegenwoordig, maar ook de tegenstelling tussen armoe en
rijkdom veel schrijnender. Het was de tijd van de grofste sociale misstanden, van
een werkelijk uitgebuit, hongerig proletariaat tegenover een kleine klasse die in
welstand leefde. Het was de tijd waarin meer dan ooit de rijken uit zelfbehoud de
ogen sloten voor de ellende der armen, voor de mishandeling van de kinderen, die
in mijnen en fabrieken moesten werken.
Het hele oeuvre van Dickens is ondenkbaar zonder dit sociale protest. De
gevoelsbasis van A Christmas carol is dezelfde als van het Communistisch manifest.
Het doet alleen geen beroep op de verdrukten, maar op de verdrukkers.
Dickens was geen socialist. Zonder een uitgesproken maatschappelijk revolutionaire
gezindheid was hij wel steeds in de ban van het daarbij behorende sentiment. Hij
was bezeten door zijn meeleven met verdrukking en ellende. Vooral de ondraaglijke
situatie van het mishandelde kind obsedeerde hem en de weerslag daarvan in zijn
werk is veel meer in de gevoelstoon te vinden dan in een verstandelijk aanvaard
besluit tot actie. In dit opzicht is hij verwant aan Dostojewski, dat de menselijke
misère hem te groot en te fundamenteel voorkomt om er met structurele hervormingen
aan te kunnen dokteren. In geestelijk opzicht is Dickens een middenstander die niets
aan de sociale orde wil verwrikken; in emotionele zin kan men hem een revolutionair
noemen, die een pleidooi voert voor een menselijke benadering van 'het volk'.

Barnaby Rudge
Barnaby Rudge is zeker niet Dickens' meesterwerk. Het is grotendeels onvervalst
melodrama en de karaktertekening vertoont zijn gewone hebbelijkheden van
overdrijving en effectbejag, terwijl het aandeel van de humor, bij hem nooit helemaal
afwezig, geringer is dan in zijn andere boeken uit die tijd. Maar het verdient toch
bijzondere aandacht, omdat het een van de weinige getuigenissen is van zijn
revolutionair sentiment. Hij is er ook veel langer aan bezig geweest dan aan zijn
meeste andere boeken. De intrige is gecompliceerder dan gewoonlijk bij hem het
geval
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is. Het is bekend dat Edgar Allan Poe een van de weinigen was die tijdens de
feuilletonsgewijze publikatie van de roman heeft kunnen raden hoe alles in elkaar
zat. Maar deze verwikkeldheid is bij een geboren improvisator als Dickens was geen
onvermengde aanbeveling. De spontaneïteit van de inventie, anders zijn sterkste
kant, is er ongetwijfeld door geschaad. Daar staat tegenover dat hij hier een
uitdrukking zocht voor diepere emoties en voor zover hij in Barnaby Rudge minder
dan in zijn beter geslaagde boeken optreedt als de geniale variété-artist van de
vertelling, komt hij er meer uit te voorschijn als schrijver, d.w. z. als criticus van het
leven.
Dit boek is in zekere zin een historische roman. Het onderwerp wordt gevormd
door de anti-katholieke relletjes die in 1780 in Londen plaatshadden, de z.g.
Gordon-riots. Gedwarsboomde huwelijken, de vete van twee edellieden, een lugubere
misdaad en de spookachtige terreur van de opgejaagde bedrijver ervan zijn daarop
min of meer vernuftige wijze doorheen gevlochten. Maar de schrijver concentreert
zich toch op de opstandige beweging uit de 18de eeuw, op het opgezweepte
protestantse fanatisme en vooral ook op de bewegingen van de massa, de 'mob', die
hij als een huiveringwekkend, vernietigend monster afbeeldt.
Nu heeft de oproerige beweging van 1780 inderdaad afmetingen aangenomen die
uit de aanbieding van een verzoekschrift aan het Lagerhuis, waarin aangedrongen
werd op intrekking van een wet die de achterstelling van de katholieken had
opgeheven, nauwelijks zijn te begrijpen. Niet alleen kerken en woningen van
rooms-katholieken zijn geplunderd en verbrand, maar ook de gevangenis van Newgate
werd in brand gestoken. Van andere gevangenissen werden de deuren geopend. De
Bank of England en andere publieke gebouwen werden aangevallen. Londen was
enkele dagen in de macht van de 'mob'. Als men deze voorvallen leest, hetzij in de
geschiedrelazen, hetzij in de kleurige en plastische weergave die Dickens ervan geeft,
wordt men sterk herinnerd aan de volksbeweging waarmee de Franse revolutie
gepaard ging. Men vervange slechts de naam Newgate door Bastille om in te zien
dat negen jaar vóórdat in Parijs de massa in beweging kwam, een Engelse revolutie
enkele dagen mogelijk scheen. (De historici weten natuurlijk wel en kunnen precies
uitleggen waar-
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om het in het ene land niet en in het andere wel tot een echte revolutie kwam. Zij
begrijpen alles, achteraf.)
Hoe duister deze Gordon-riots overigens gebleven zijn, men is het er algemeen
over eens dat een dieperliggende ontevredenheid dan de Catholic Relief Act van
1778 kan hebben opgewekt, aan deze uitbarsting ten grondslag moet hebben gelegen.
Men spreekt dan gewoonlijk over ongeduld over het voortduren van de oorlog met
Amerika en over afkeer van koning George III.
Voor Dickens moet het oproer sterk gekleurd zijn door de chartistenbeweging, die
zich in de jaren voorafgaand aan de verschijning van dit boek (1841) begon te
ontwikkelen. De agitatie voor algemeen kiesrecht en vertegenwoordiging van de
arbeiders werd aangewakkerd door de crisis van 1840, toen de werkloosheid in de
textielindustrie stakingen en relletjes veroorzaakte. Het oproer van 1780 krijgt zo
een algemene betekenis. Dickens is een tegenstander van de revolutie, maar hij geeft
een waarschuwend beeld van wat er gebeurt als de ontrechten en de kwaadwilligen
gezamenlijk gaan optreden. Ofschoon hij geen doekjes windt om zijn sympathie, die
geheel en al is bij de katholieke minderheid, vervolgd op grond van haar geloof, en
hij een afzichtelijk beeld schetst van protestants fanatisme en bigotterie, is hij met
zijn hart toch wel dicht bij de opstandigen, die veelal reageren op persoonlijke misère
en onrecht.
Naast de fanatieke anti-papist Lord George Gordon en zijn laaghartige, hypocriete
secretaris ontwerpt Dickens een reeks van rebellen die ieder een ander soort van
rancune en opstandigheid vertegenwoordigen. De leerjongen Simon Rappertit, die
een geheim genootschap van Ridders-leerjongens heeft georganiseerd dat
voornamelijk tegen de Bazen is gericht, is de zoveel mogelijk in het kluchtige
getrokken karikatuur van de revolutionaire arbeidersbeweging. Eerst in Hard times
(1854) en A tale of two cities (1859) kon Dickens voor de grieven van de arbeiders
wat meer begrip opbrengen.
Zijn sympathie is duidelijk bij het mauvais sujet Hugh, de atletische natuurmens,
een typisch-romantische verheerlijking van de brute analfabeet. Een van de
aanleidingen tot het schrijven van het boek, heeft de schrijver verklaard, was de
terechtstelling van een ongehuwde moeder die, door haar aristocratische vriend
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in de steek gelaten, valse bankbiljetten was gaan uitgeven om voor haar kind te
kunnen zorgen. Dickens maakt nu van dit in onrecht geboren natuurlijke kind zijn
woeste natuurmens Hugh. Hij wordt een van de leiders van de opstand. In zijn dood
aan de galg ('de zwarte boom waarvan ik de gerijpte vrucht ben') is vooral de
romantische aanklacht tegen de maatschappij die dit boek behelst besloten.
De hoofdpersoon, Barnaby Rudge, is een achterlijke jongen, van nature 'goed',
zoals Hugh van nature 'slecht' is. Hij is idioot geworden, wordt te verstaan gegeven,
door de verschrikkelijke misdaad die zijn vader tijdens de zwangerschap van zijn
moeder heeft begaan. Deze pathetische figuur, ook van een natuurmens, gesierd met
bloemen en pieken, wordt argeloos door Hugh meegesleurd in de opstand. Vergezeld
van Grip, de pratende raaf die wijzer is dan hij (een portret van de raaf die Dickens
zelf bezeten heeft en waarschijnlijk het model voor Poe's 'Raven'), symboliseert
Barnaby het 'idiote', onmondige volk, gescheiden van zijn verstand, dat uit de misère
door geringe aanleidingen gemakkelijk tot opstand komt.
Onder de romantisch-menslievende emoties die Dickens in dit aan de revolutie
gewijde boek heeft gelegd, vindt men een nog persoonlijker thema. Toen de schrijver
twaalf jaar was, werd zijn opvoeding plotseling onderbroken door de arrestatie van
zijn vader, die voor schulden in de gevangenis werd gezet. Hijzelf moest toen etiketten
gaan plakken op schoensmeerflesjes en dit is een vernedering geweest voor de
eerzuchtige jongen, waarvan volgens Edmund Wilson de echo in zijn oeuvre telkens
is terug te vinden. In elk geval is het duidelijk dat de aanval en het in brand steken
van de gevangenis door hem beschreven is met meer dan gewoon enthousiasme. Ook
is het opmerkelijk dat het motief van de vader die onrecht pleegt jegens zijn zoon in
drie verschillende zettingen in dit boek voorkomt. Door de schuld van hun vaders
verliest de een (Joe Willet) zijn arm, de tweede (Barnaby) zijn verstand en de derde
(Hugh) zijn leven. Indien het revolutionair sentiment van Dickens verstikt is door
zijn ordelievende middenstanders-mentaliteit, dan is het in deze drievoudige formule
'goede zoon contra slechte vader' toch nog terug te vinden.
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F.M. Dostojewski Het landgoed Stepantsjikowo
Uit de tijd toen ik verslaafd was aan de meesterwerken van Karl May herinner ik mij
een figuur die mij intrigeerde en ergerde: Old Wabble. Deze bejaarde pelsjager werd
geïntroduceerd als te behoren tot die familie van grote helden wier namen begonnen
met 'old'. Bij Old Shatterhand, Old Firehand, Old Surehand voegde zich nog dit
andere toonbeeld van schranderheid en moed, kracht en zieleadel, Old Wabble. Maar
naarmate het verhaal vordert vallen er steeds meer zedelijke schaduwen over deze
held, totdat hij tenslotte de gedaante van een nuanceloze booswicht heeft aangenomen.
Als de schrijver met hem klaar is, dan is die Old Wabble zó slecht, dat ook het tederst
gemoed de martelingen die zijn deel worden als een verdiend loon accepteert.
Het is dus niet zo dat Karl May tevoren een figuur, Old Wabble, heeft ontworpen
en zich tijdens het schrijven aan dat ontwerp heeft gehouden. Nee, hij heeft de man
iedere dag opnieuw geïmproviseerd en hem telkens laten zijn wat zijn gevoel voor
spanning en melodrama van hem eiste, zonder acht te slaan op de bestaanbaarheid
en de consistentie van het karakter. Ik maak mij sterk dat die tot schavuit evoluerende
held ook meer van de schrijver zelf heeft meegekregen dan de geïdealiseerde ik-figuur
van Old Shatterhand, omdat improvisatie, hoe gebrekkig ook uit een romantechnisch
oogpunt, meer verraadt dan zorgvuldige ontwerpen.
Er zijn trouwens meer van dergelijke inconsequente personages in de literatuur.
Juist de beste schrijvers, de 'geboren' schrijvers, bezondigen zich eraan, omdat ook
zij alleen de hartstocht van de improvisatie kennen. Shakespeare's Falstaff
bijvoorbeeld is een typisch geïmproviseerd, onsamenhangend personage, dat binnen
de algemene contouren varieert naar de behoeften van de scène die de auteur onder
handen had. In de epiloog van Henry IV openbaart Shakespeare zelfs een plan voor
Falstaff, dat hij
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in Henry V niet uitvoert. De zaak is dat Falstaff een van die intieme
schrijversprojecties is die telkens aan alle plannen ontsnappen; die zonder zelfstandige,
afgeronde personages te worden, de onthullendste capriolen uitvoeren.
Dostojewski is een van de meest karakteristieke schrijvers voor dit soort figuren.
Telkens weer treft hij door de psychologische onmogelijkheid van de extravagante
reacties van zijn personen, terwijl die reacties tegelijkertijd door hun nauwe verbinding
met de schrijver zelf een onmiskenbaar aroma van echtheid bezitten. De verhouding
van intelligente lezers tot Dostojewski is vaak dat zij eerst overbluft, ondersteboven
zijn van deze lectuur en daarna met inschakeling van enige kritiek en scepsis geneigd
zijn al die extreme en pathetische figuren te verwerpen. Het derde stadium moet,
geloof ik, zijn dat men Dostojewski aanvaardt en bewondert als de grootste der
improvisatoren, die de psychologie van zijn personages zo niet opoffert dan toch
oprekt en verbuigt voor zijn eigen obsessies. Men moet dan niet proberen al die
onsamenhangende mensen binnen de termen van een gangbare psychologie tot
eenheden te interpreteren. Zij zijn aaneengeschakelde improvisaties, die buiten de
romangebeurtenissen waarin zij optreden geen afzonderlijk bestaan voeren.
Het duidelijkst doet dit verschijnsel zich voor bij de narren en booswichten, waarbij
telkens de twijfel wordt gewekt of zij niet eigenlijk 'goed' zijn, of zij geen gevallen
engelen zijn, die bij een andere constellatie niet voor de edelste verschijningen zouden
onderdoen. Wat Nietzsche over Shakespeare geschreven heeft: 'Wat moet men geleden
hebben, om zo de nar te kunnen spelen,' legt de nadruk op dit nauwe contact tussen
het lijden, de wonden van een schrijver en zijn onsamenhangende, humoristische
personages. Falstaff is van dezelfde familie als Foma Fomitsj Opiskien uit
Dostojewski's 'humoristische' roman Het landgoed Stepantsjikowo. Een belangrijk
verschil is dat Shakespeare's personage de taak heeft om te charmeren, voor zich in
te nemen, ondanks zijn lafheid en zijn schurkenstreken die men geneigd is door de
vingers te zien. Foma Fomitsj daarentegen is als het weerzinwekkendste en
belachelijkste monster voorgesteld, maar zijn tirannieke heerschappij over een edel
en zachtmoedig landheer is zo verregaand, dat Nietzsche's uitspraak voor hem zó
kan
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worden gevarieerd: Wat moet men geleden hebben, om zich zo te moeten wreken.
Het lijden van Foma Fomitsj bestond erin dat hij een vernederende betrekking als
voorlezer van een generaal heeft moeten aanvaarden; dat hij met een bijzonder hoge
dunk van zichzelf heeft moeten gehoorzamen aan de grillen van die man, hem heeft
moeten vleien en amuseren. Zonder enige kennis of talent of goede eigenschap Dostojewski legt er de nadruk op dat zijn eigendunk op niets berust - weet hij de
vrouw van de generaal en enige andere bijzonder domme vrouwen onder zijn suggestie
te krijgen, zodat hij na de dood van zijn meester zich met dit adorerend gevolg kan
vestigen op het landgoed van de zoon van de generaal (uit haar eerste huwelijk). Hier
oefent Foma Fomitsj, gesteund door de halfgare wijven, de absurdste en
onverdraaglijkste terreur uit die zich denken laat. Alle zelfgevoel, dat in de periode
van dienstbaarheid en clownerie gekneusd werd, moet nu op de monsterachtigste
manier gestreeld worden. Doordat de eigenaar van het landgoed, de overste Rostanew,
een van die angelieke figuren is die men ook uit de grotere romans kent (vorst
Mysjkien en Aljosja Karamazow), zijn er geen grenzen aan de vernietigende
vermogens van Foma Fomitsj' rancune.
Hij maakt iedereen ongelukkig, hij geniet van zijn macht door het toebrengen van
leed, totdat de overste in een plotselinge uitbarsting hem het huis uittrapt, hem
letterlijk door de glazen deur heen het terras op slingert. Dostojewski herinnert zich
dan dat hij een 'humoristische' roman heeft willen schrijven. Hij laat Foma Fomitsj
terugkomen en optreden als bewerkstelliger van het algemeen geluk. Het huwelijk
dat hij steeds in de weg heeft gestaan gaat door en iedereen is hem dankbaar. Men
heeft het gevoel dat hij zijn parasitaire terreur ook zonder die complete ommekeer
had kunnen voortzetten. Maar Dostojewski, die voortdurend gesuggereerd heeft dat
de man in oorlog leeft met de mensheid wegens ondergaan leed en dat een verzoening
altijd mogelijk blijft, vergeet ter wille van het geïmproviseerde effect dat monsters
niet zo plotseling weldoeners worden en dat die verzoening, zoals hij ook in zijn
beschrijving van het latere bestaan van Foma doet uitkomen, eigenlijk niet mogelijk
is.
Men heeft hier dus te doen met een doorbreken van engel-
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achtigheid in een booswicht, omdat hij in Dostojewski's opvatting een gevallen engel
is, een vernederde en beledigde, die door zijn mishandeling ontspoord is. Vanuit de
auteur gezien, die ook de Mysjkiens en de Aljosja's heeft voortgebracht, is dat
begrijpelijk. Maar als men voorstelbare en homogene personages verwacht, voelt
men zich bij de ommekeer van Foma op dezelfde manier opgelicht als bij de evolutie
van Old Wabble. Bij nader inzien is dat misschien een van de meest 'humoristische'
kanten van het boek.

Aantekeningen uit het dodenhuis
Memoires uit het souterrain
Een aantal van Dostojewski's grote romans is in Nederland sinds lang bekend. Er is
geen schrijver die door zoveel bevolkingsgroepen en op zo verschillende niveaus als
'diep' en 'geniaal' wordt beschouwd. Maar behalve een paar verhalen, zoals 'Witte
nachten' en 'De zachtmoedige', werden bij ons vooral de grote romans Schuld en
boete, De idioot, De demonen en De gebroeders Karamazow gelezen. Een complete
editie bestond niet en het was dus ook niet doenlijk om, uit Nederlandse vertalingen,
een ontwikkeling in Dostojewski te ontdekken. Men kon, zonder zich tot buitenlandse
edities te wenden, met geen mogelijkheid nagaan waar zijn denkbeelden vandaan
kwamen, hoe zijn levensgevoel en zijn kijk op mensen en wereld tot stand waren
gekomen.
Men kon ook over de aard van dat levensgevoel de meest uiteenlopende inzichten
verkondigen. Men kon op goede gronden menen dat hij een idealist was of een
cynicus, een man die het laatste woord liet aan de christelijke liefde of aan een zeer
onchristelijke haat. Men kon in hem een bevrijder zien van allerlei belemmerende
traditionele onwaarheid en ook een van de bekrompenste reactionairen die ooit de
pen hebben gevoerd. Men kon het over alles wat Dostojewski betreft oneens zijn,
behalve over het feit dat hij door veel 'lijden' was heengegaan, omdat hij een griezelige
kennis bezit van de manieren waarop mensen met onlustgevoelens omgaan.
Nu wil ik niet beweren dat het verschijnen van Dostojewski's verzameld werk in
Nederlandse vertaling met één slag een einde
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zal maken aan deze meningsverschillen. Sommigen zullen hem blijven zien als een
Messias met een Boodschap voor onze tijd. Anderen zullen hem als een rampzalige
gek blijven beschouwen, al dan niet geniaal. Ik wil alleen vaststellen dat de
geïnteresseerde lezer zich voortaan gemakkelijker een eigen mening kan vormen
over de verwarrende persoonlijkheid van deze auteur.
Men kan al een deel van de tegenstrijdigheden opruimen als men inziet dat er een
breuk in het leven van Dostojewski is geweest die zich enige jaren na zijn terugkeer
uit Siberië moet hebben voorgedaan. Zoals men weet behoorde de in 1821 geboren
schrijver in zijn jeugd tot een radicale groep van liberaal en socialistisch gezinde
intellectuelen. Onder het politieregime van Nicolaas I werd deze groep opgerold. In
1849 werd Dostojewski gearresteerd, ter dood veroordeeld, op het laatste moment
begenadigd en tot vier jaar gevangenis in Siberië veroordeeld. Na zijn straf te hebben
uitgezeten werd hij niet vrijgelaten, maar ingelijfd bij een lijnregiment en eerst in
1859 kwam hij uit Siberië in St. Petersburg terug.
Nu is het mogelijk, en zelfs waarschijnlijk, dat Dostojewski als 'een ander mens'
uit zijn ballingschap is teruggekomen. In zijn literaire produktie maakte zijn verblijf
in de strafkolonie van Omsk aanvankelijk geen aanwijsbaar verschil. Een van zijn
eerste publikaties na zijn terugkeer was de 'humoristische' roman Het landgoed
Stepantsjikowo, waarin de lezer zeer nadrukkelijk voor sombere conclusies gespaard
blijft. Maar ook in zijn uiteraard minder rooskleurige Aantekeningen uit het dodenhuis,
waarin hij rapport uitbracht van zijn gevangeniservaringen, blijft Dostojewski de
weldenkende, progressief gezinde auteur die hij ook vóór zijn verbanning was. Hij
had het uitgehouden in het 'dodenhuis' als een geïsoleerde intellectueel uit een hogere
klasse te midden van dieven en moordenaars, die vooral minachting voor hem hadden
doordat hij zich had vastgeklampt aan de gedachte dat zijn straf van beperkte duur
zou zijn. De vrijheid borg voor zijn gevoel alle mogelijkheden in zich. Aantekeningen
uit het dodenhuis is een gedocumenteerde aanklacht tegen het levend begraven houden
van mensen en van mentaliteit dus het getuigenis van een liberaal, van iemand wiens
positiviteit is gelegen in de vrijheid en in de verbeterbaarheid van de maatschappij.
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Deze Aantekeningen dateren uit 1861 en 1862. Maar twee jaar later, in 1864,
verschijnen van Dostojewski's hand notities van een geheel ander karakter: Memoires
uit het souterrain. Hier is een man aan het woord die men alleen maar het tegendeel
van 'weldenkend' kan noemen, een man voor wie de vrijheid niets betekent en die
zich dan ook vrijwillig levend begraven heeft in zijn kelder. De schrijver van deze
memoires heeft met alle morele waarden afgerekend, hij spot met alle idealistische
gevoelens. Wat hem betreft kan de wereld vergaan, als hij zijn kopje thee maar krijgt.
Nu moet men niet menen dat Dostojewski vanuit zijn mensenkennis in dit boek
een schets heeft ontworpen van zijn eigen tegendeel, dat de gefrustreerde figuur die
in het souterrain zijn wraak over de mensheid zit uit te broeden, met morele
bedoelingen is gecreëerd om te waarschuwen tegen een mensentype waarvan hij
alleen de mogelijkheid is gaan veronderstellen. Deze nihilist-uit-rancune is geen
romantische afsplitsing van een romancier die nu eenmaal allerlei menselijke
mogelijkheden omvat. Het accent van eigen ervaring is onmiskenbaar en de
souterrainmens is trouwens voortaan een constante aanwezigheid in Dostojewski's
werk. Het is waar dat hij tegen dit type heeft willen waarschuwen, zoals hij in zijn
voorwoord beweert, omdat hij het afschuwelijk en gevaarlijk vond. Maar hij wist
ook dat hij het zelf was.
Tussen het Dodenhuis en het Souterrain heeft zich in Dostojewski een breuk
voorgedaan, die men kan zien als een crisis van het positivistische optimisme van
zijn tijd. Wordt het 'lijden' van de mensheid goedgemaakt door een in uitzicht gesteld
geluk? Dat was zijn illusie in de gevangenis geweest en toen het geluk na enige jaren
van vrijheid uitbleef, antwoordde hij: nee. De vrijlating van de lijfeigenen die
omstreeks deze tijd plaatshad (door toedoen van de liberale tsaar Alexander II)
versterkte hem in die opvatting. Alle progressiviteit was in zijn ogen een
zinsbegoocheling waarmee de mensen hun fundamenteel ongeluk niet werkelijk
kunnen verhelpen. Hij ging zijn eigen voormalige voorkeur voor 'westerse' ideeën
zien als een oppervlakkige komedie. Door zijn verblijf in het dodenhuis had hij een
les geleerd die hij nu pas bij zichzelf toeliet: dat medelijden en mensenliefde affec-
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taties zijn van de oppervlakte, maskers waarachter egoïsme en wreedheid zich
verbergen.
Het nihilisme was in de Russische literatuur geen nieuwe zaak. In zijn Vaders en
zonen had Toergenjew een gedeeltelijke nihilist getekend die met vele oude waarden
had gebroken, maar die toch nog niet op het idee was gekomen om de moraal om te
keren. Dat was de stap die Dostojewski deed. Zijn souterrain-mens trok de
consequentie uit het atheïsme: hij plaatste zich aan 'gene zijde van goed en kwaad'.
Zonder de goddelijke autoriteit en het geloof in de onsterfelijkheid is de moraal in
Dostojewski's ogen onzinnig geworden. In Misdaad en straf (dat vroeger in navolging
van Duitse vertalingen vooral bekend was als Schuld en boete) werkt hij het principe
uit. Voor de superieure mens bestaat de moraal niet. Raskolnikow doodt de
woekeraarster als een experiment met zichzelf: om na te gaan of hij tot het
napoleontische type behoort voor wie de kleine-mensenregels niet gelden. De uitkomst
is negatief, niet omdat de gedachte niet deugt, niet omdat Dostojewski, zoals wel is
beweerd, wil aantonen dat men altijd zijn daden moet boeten omdat de goddelijke
autoriteit bestaat, maar omdat Raskolnikow tegen de onderneming niet bleek
opgewassen. Raskolnikow geeft zich aan omdat hij te zwak was en zijn enige berouw
geldt die zwakte.
Dostojewski zocht intussen wel degelijk naar een verlossing uit het
souterrain-nihilisme, dat hem als zijn meest eigen waarheid bleef kwellen. Maar in
zijn romans blijven de verlossingsfiguren, Mysjkien uit De idioot en Aljosja uit
Karamazow bleke alibi's vergeleken bij de Stawrogins en de Kirilows uit Boze geesten,
(Demonen) en de Iwan Karamazows.
Men mag, lijkt mij, aannemen, dat de ondraaglijkheid van het bestaan het
fundamentele besef was van de overgevoelige epilepticus Dostojewski. Aanvankelijk
meende hij, onder invloed van hem omringende schrijvers en westerse lectuur, dat
de 'vooruitgang' alles in orde zou maken, dat de liefde alle wonden zou helen. Na
zijn terugkeer uit Siberië draaide zijn humanitair vertrouwen op de toekomst nog
door, maar na enkele jaren stortte het ineen. Het had hem niet geholpen. Hij ziet in,
dat het idealisme zelfbedrog is en van dat moment af haat hij de idealisten, de
liberalen, de socialisten, het Westen. De wereld kan voor zijn part
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vergaan, als hij zijn thee maar krijgt. En hij probeert uit die onmogelijke positie te
komen door een krampachtig reactionair gekleurd geloof. Men had nooit aan de
twijfel mogen beginnen. Alleen een herstel van de traditionele Russische religie kan
het verderf tegengaan. De 'Russische God' kan de wereld redden. Voor het publiek
gedraagt hij zich voortaan als een orthodoxe, fanatieke panslavist.
Men kan uit zijn geschiedenis de moraal trekken dat vooruitgangsidealen die te
veel persoonlijke gekrenktheid moeten compenseren, waardeloos zijn en de neiging
hebben uit elkaar te spatten.

Boze geesten
Men kan zeggen dat Dostojewski's politieke roman Boze geesten, ook wel bekend
als Demonen of De bezetenen, als strijdschrift tegen de Russische revolutionairen
actueler is geworden dan toen het geschreven werd. In de jaren 1871-'72, toen Boze
geesten verscheen, kon het gemakkelijker terzijde worden geschoven als een
boosaardig reactionair pamflet dan tegenwoordig: Dostojewski beschrijft in dit boek
hoe een handjevol revolutionair gezinde jongelieden een provinciestad in rep en roer
kon brengen. Wij ondervinden nu dagelijks hoe hun nazaten de hele wereld aan een
soortgelijke behandeling onderwerpen. Het is zeker mogelijk de buitenlandse politiek
van Sowjet-Rusland onder het gezichtspunt van Dostojewski's Boze geesten te
bekijken: de buitenlandse politiek, omdat door de eerste revolutionairen, die
Dostojewski laat optreden, het binnenland nog als een vijandig, te veroveren
buitenland werd behandeld.
Evenmin als Dostojewski dat heeft gedaan kan men op dit ogenblik de politieke
actie van de roman losmaken van de gemoedsgesteldheid en de ideeën van de
personages die die actie voeren of die er een gemakkelijke prooi van worden. De
samenhang van zulke op het oog heterogene elementen als radicaal liberalisme,
ongeloof, onbegrensde immoraliteit, tot zelfmoord voerende wanhoop en politieke
gewelddadigheid wordt door de term 'nihilisme' waarmee men toen in Rusland al
die dingen bedoelde, al gesuggereerd. Meer dan anderen die die term gebruik-
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ten heeft Dostojewski het verschijnsel als een persoonlijke ervaring beleefd. Hij heeft
er jarenlang mee rondgetobd als met een lichamelijke kwaal die zich in telkens andere
symptomen openbaarde.
Het nihilisme is naderhand door Nietzsche filosofisch en vooral historisch beter
gesitueerd. Ook bij hem was het een eigen ervaring, maar hij heeft het verder als
cultuurfilosoof, men kan zeggen als cultuurarts, bekeken en hij heeft daaraan een
poging verbonden om een geneeswijze ervoor te vinden. Dostojewski is hem de baas
in de psychologische diagnose van de kwaal, maar de geneeswijze die hij voorstelt
is kenmerkend voor het simplistische denken van de patiënt. Hij wil gewoon terug
naar de tijd voordat de ziekte begon, naar de 18de, liefst naar de 17de eeuw, toen
God en de Tsaar nog stevig op hun tronen zaten. Men kan inderdaad vaststellen dat
Dostojewski in de tijd dat hij Boze geesten schreef een reactionair was in optima
forma. Die vaststelling echter levert geen voldoende grond om zijn beschrijving van
het nihilisme als lasterlijk te diskrediteren zoals de moderne Sowjet-kritiek doet (b.v.
W. Jermilow in zijn boek over Dostojewski). Het reactionaire antwoord op het
nihilisme dat in deze roman gegeven wordt door de ongelukkige, verstarde Iwan
Sjatow is hier immers één van de vele consequenties van het verschijnsel. Het
religieuze standpunt van Sjatow wordt weliswaar niet bespot, zoals de meeste andere
standpunten in dit boek, maar het wordt ook niet méér verheerlijkt dan het tot
zelfmoord voerende atheïsme van Kirilow. De romanschrijver Dostojewski is
'objectiever' dan de privé persoon van die naam, die een innerlijk conflict terzijde
moest stellen dat in de romancier intact kon blijven.
Daarom heeft het verband dat in Boze geesten gelegd wordt tussen het daarin
veelvormig optredende nihilisme en het revolutionaire streven ondanks het parti pris
van de schrijver zijn geldigheid behouden. Evenals de politieke methoden die in dit
boek aan de orde worden gesteld, is de nihilistische achtergrond met de verdere
uitgroei van het ongeloof actueler geworden dan hij een eeuw geleden geweest is.
Boze geesten is een boek dat aan de orde blijft zowel om de politiek als om de filosofie
ervan en dat door iedere generatie opnieuw aan de eigen ervaringen moet worden
getoetst.
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Evenals Le rouge et le noir van Stendhal en Les faux-monnayeurs van Gide is Boze
geesten geschreven naar aanleiding van een gemengd bericht, al betrof dat in dit
geval een nogal geruchtmakende zaak. De 22-jarige radicale anarchist Netsjajew die
in 1869 in Moskou arriveerde, had zich uitgegeven voor de gevolmachtigde van een
wijdvertakte internationale organisatie. Op 21 november van dat jaar werd de student
Iwanow, die niet ten onrechte twijfel had uitgesproken aan het bestaan van die
organisatie, door een vijftal revolutionairen onder leiding van deze Netsjajew
vermoord. Driehonderd personen werden gearresteerd, velen werden veroordeeld
tot een gevangenisstraf of verbanning, alleen Netsjajew slaagde erin naar het
buitenland te ontkomen.
Dit nu is het voorval waaromheen Dostojewski zijn boek georganiseerd heeft. In
Pjotr Stepanowitsj Werchowenski heeft hij de revolutionaire bandiet Netsjajew
gekopieerd. Het is een van de levendigste, maar minst levende personages van het
boek, omdat het van buiten werd benaderd. Pjotr Stepanowitsj is altijd in beweging,
altijd aan het kletsen en intrigeren. Hij brengt voortdurend de voorschriften in
toepassing die te vinden zijn in De catechismus van de revolutionair, een door
Netsjajew samen met Bakoenin vervaardigde handleiding. Volgens dit geschrift eist
de revolutie een volledige breuk met alle wetten, codes en morele geboden van de
beschaafde wereld die totaal vernietigd moet worden. De revolutionair moet zich
met een ijskoud hart in dienst stellen van dit doel, evenzeer bereid om te sterven als
om te doden. Liberalen en radicalen moeten worden gecompromitteerd totdat zij zich
in dienst stellen van de revolutie. In de meeste gevallen doen zij dat niet en moeten
zij worden vernietigd. Het kwaad van de tegenwoordige maatschappij moet zoveel
mogelijk worden vergroot, zodat het volk zijn geduld verliest. Door allerlei
gewelddaden moet er onrust worden gezaaid om het gevoel ingang te doen vinden
dat de bestaande orde wankelt. Geruchten moeten worden verspreid, de onderwereld
moet worden ingeschakeld, de massa moet langzamerhand in een delirium van angst
en fanatisme worden gebracht.
De schrijver heeft zijn Werchowenski volgens deze blauwdruk in elkaar gezet.
Hij heeft een natuurkracht van hem gemaakt,
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alleen nog maar gericht op ontwrichting en wandaden. Het socialisme waarvan de
andere revolutionairen dromen heeft voor Werchowenski geen enkele betekenis
meer. Hij is een revolutionair, maar misschien ook wel een politiespion. Het doel
van politieke agitatie is bij hem volkomen verdwenen. Hij is een virtuoos van de
agitatie zelf: intrige, chantage, denunciatie, provocatie, dat zijn de middelen waarmee
hij te werk gaat op een koortsachtige, alles en iedereen verwarrende manier.
Werchowenski is het prototype van de samenzweerder die de samenzwering beoefent
als l'art pour l'art.
Niet zonder reden heeft Dostojewski deze Pjotr Stepanowitsj Werchowenski als
zoon gegeven aan een ander belangrijk personage in het boek: Stepan Trofimowitsj
Werchowenski, de op het Westen gerichte liberaal, aanhanger van de Franse revolutie
en verheerlijker van wetenschap en kunst. Uit dit soort democratische idealisten, die
Dostojewski zo goed gekend heeft omdat hij er zelf een was als lid van de
Petrajewski-kring, is, suggereert de schrijver, de revolutionaire bandiet rechtstreeks
voortgekomen. Deze Werchowenski sr. is een van de best geslaagde figuren uit het
boek. Hij is wel opgezet als een karikatuur, Dostojewski beijvert zich hem zo
belachelijk mogelijk te maken als een holle zwetser, als een met Franse zinnen om
zich heen strooiende, gemakzuchtige klaploper, maar vooral door het contrast met
de spijkerharde jonge generatie krijgt de idealistische Stepan Trofimowitsj voor de
schrijver langzamerhand zoveel dierbaars, dat hij eindigt als één van de waardigste
figuren van het boek. Dostojewski haat het liberalisme, het maakt hem nijdig, maar
hij capituleert voor sommige liberalen. Voor de quasi-geleerde Stepan Trofimowitsj
reserveert hij ook de innigste, ontroerendste liefdesverhouding van het boek. Twintig
jaar lang houden de autocratische grondbezitster Warwara Petrowna en haar protégé
Stepan Trofimowitsj van elkaar zonder het elkaar te zeggen. Zij kibbelen altijd,
beleven alle conflicten die uit een verhouding van afhankelijkheid en despotisme
kunnen voortvloeien, maar pas als de eeuwige profiteur een absurde poging tot
zelfstandigheid heeft gedaan en op sterven ligt, worden de beslissende woorden
gesproken.
Het politieke gedeelte van Boze geesten kan men zien als een
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ellips met als brandpunten beide Werchowenski's: de liberaal van 1840 en de nihilist
van 1870. Bij de eerste hoort een groep personages die geïnteresseerd zijn in verlichte
denkbeelden zonder er direct deel aan te hebben: de provinciale gouverneur Von
Lembke die de toekomstige veranderingen wel wil aanvaarden als de tijden er rijp
voor zijn, zijn vrouw Joelia Michajlowna die gefascineerd is door de jonge
Werchowenski en die overtuigd is dat zij conservatieven, liberalen en nihilisten wel
kan verzoenen op genoeglijke soirees en de schrijver Karmazinow, een geheel
verwesterde liberaal en atheïst die voorzichtig en slim met de jonge nihilisten aanpapt.
Met deze Karmazinow heeft Dostojewski Toergenjew willen portretteren en
belachelijk maken en de schrijver van Vaders en zonen is in de ijdele, precieuze
beroemdheid Karmazinow zeker wel herkenbaar, maar door te veel haat en afgunst
al te grof vertekend.
De figuur van Toergenjew trouwens is ook buiten deze karikatuur in Dostojewski's
roman voortdurend aanwezig. Het boek is ten dele een dialoog met deze beroemdere
collega, die in Vaders en zonen van de nihilist Bazarow een sympathieke figuur had
gemaakt. Dostojewski wilde nu de nihilist in zijn ware gedaante laten zien.
Werchowenski jr. is zijn antwoord op de z.i. onware Bazarow van Toergenjew.
Bazarow's geestelijke vader wordt aan de kaak gesteld als een dubbelhartige figuur,
als wegloper die in het buitenland was gaan wonen en die Rusland had verraden, als
rijke profiteur die bereid was ook zijn liberalisme voor een appel en een ei te verkopen
en die dus zelfs in al zijn gearriveerdheid de mindere was van de raté Stepan
Trofimowitsj die voor zijn liberale en esthetische waarden tenminste nog in het krijt
trad. Het is misschien ook niet toevallig dat Stepan Trofimowitsj' beschermvrouwe
Warwara Petrowna genoemd is, de werkelijke naam van Toergenjew's moeder die
ook een heerszuchtige grootgrondbezitster was. Dostojewski had kort tevoren in
Baden Baden met Toergenjew gekibbeld, hij had geld van hem geleend dat hij niet
kon terugbetalen, hij had van hun twistgesprek een memorandum vervaardigd voor
de officiële archieven. Toergenjew, die zo geaffecteerd sprak voor zijn gevoel, zat
hem heel hoog en al is de figuur Karmazinow een onbillijke charge en een miskenning
van Toergenjew's karakter, Boze geesten als
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geheel ontleent veel aan Dostojewski's intentie de andere schrijver te antwoorden en
te overtroeven.
De revolutionaire figuren rondom Werchowenski jr. zijn de eigenlijke bezetenen,
de door de boze geesten in bezit genomen kleinburgers. Naast ronduit verachtelijke
lieden als Lipoetin en Ljamsjin heeft de schrijver enkele goedwillende revolutionairen
gesteld zoals Wirginski, die wel deelneemt aan de moord op Sjatow, maar die intussen
aldoor mompelt dat dit helemaal verkeerd is en zijn zwager Sjigalew, de theoreticus
van de maatschappij die na de revolutie zal moeten ontstaan. Sjigalew heeft in een
uitvoerig geschrift uiteengezet dat de onbeperkte vrijheid alleen maar kan leiden tot
de onbeperkte dictatuur. De vrijheid kan in zijn systeem slechts worden gehandhaafd
voor één tiende van de mensheid die het onbeperkte beschikkingsrecht moet krijgen
over de rest. Alleen op die manier is z.i. het aardse paradijs bestaanbaar. Sjigalew is
de enige van de samenzweerders die niet meedoet aan de moord op Sjatow, niet
omdat hij er morele bezwaren tegen heeft, maar omdat hij beredeneert dat die daad
geen enkel nut kan hebben voor de revolutie.
Het filosofische of religieuze deel van deze roman heeft één middelpunt: Stawrogin.
Hij staat vrijwel los van de politieke actie in het boek. De jonge Werchowenski heeft
hem weliswaar de rol van een passieve leider en volksafgod toegedacht voor zijn
revolutie, omdat de aristocraat Stawrogin zonder iets te doen geadoreerd en
gerespecteerd wordt, maar hijzelf voelt absoluut niets voor de functie. Stawrogin
heeft vage verbindingen met de revolutionairen, zoals hij ook vage relaties met de
overheid heeft. Hij heeft dezelfde dubbelzinnigheid die de jonge Werchowenski
kenmerkt, wiens spirituele projectie hij is, maar de politiek interesseert hem niet, de
intrige niet, de macht niet: hij is volkomen geabsorbeerd door zijn eigen probleem
en dat is het nihilisme.
Dostojewski heeft Stawrogin een eigen bijbeltekst meegegeven: 'Zo dan, omdat
gij lauw zijt en noch koud noch heet, ik zal u uit mijnen mond spuwen' (Openb. 3,
16). Zijn nihilisme is dat van de onverschilligheid, van het onvermogen om iets te
voelen, van de onlust die alles stilzet. Hij gelooft niets, hij hoopt niets en hij heeft
niemand lief. Hij is een Russische Don Juan die de leegheid van zijn bestaan probeert
te vullen met erotische genie-
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tingen, met de bevrediging van begeerten zonder liefde. Hij is eerder een losbandige
figuur dan een wellusteling. Uit landerigheid of om een weddenschap heeft hij in het
geheim een huwelijk gesloten met een manke, zwakzinnige vrouw. Al zijn daden
zijn uitdagingen aan het leven, aan de God in wie hij niet gelooft, zijn zonden lijken
het uitlokken van een straf die uitblijft.
Stawrogin heeft twee vleugeladjudanten, die in de handeling van de roman niet
veel met hem te maken hebben, maar die de indruk wekken ondergronds met hem
verbonden te zijn: Sjatow en Kirilow. Zij zijn de hete en koude varianten van het
nihilisme, waarvan hij de lauwe vertegenwoordiger is. Sjatow heeft evenals
Dostojewski zelf de democratische en progressieve denkbeelden de rag toegekeerd.
Hij wordt beheerst door de wil om te geloven, om orthodox te zijn. Kirilow is de
koude, die het atheïsme onontkoombaar maar onmogelijk vindt. De mens, zoals hij
nu is, kan volgens Kirilow niet leven in een wereld zonder God. Dit is één van de
redenen van zijn zelfmoord. Een andere is dat de mens door zelf zijn leven te
beëindigen zijn wil soeverein maakt en de plaats van God inneemt. Om voor de
toekomstige mensen het leven zonder de oude God mogelijk te maken, meent Kirilow,
moet hij deze daad stellen, die dus geen gewone zelfmoord is, maar de zelf kruisiging
van een atheïstische Jezus. Stawrogin zelf vindt in zijn lauwheid nog genoeg van
deze kou om op een overeenkomstige manier te eindigen.
Dit klinkt allemaal nogal somber en Stawrogin die met zijn twee alter ego's de
nihilistische basis van het boek vormt, is dan ook een uiterst sombere creatie. Toch
is Boze geesten grotendeels in de toonaard van de klucht geschreven. Dostojewski
heeft vooral het belachelijke, het tomeloos krankzinnige van de nihilistische
samenzweerders willen laten zien en aan brave liberalen als Toergenjew de chaotische
consequenties van hun braafheid willen voorhouden. Voor de lezer van vandaag is
daarbij fascinerend dat de wanhoop van de Stawrogins en de zwendel van de
Werchowenski's de wereld zijn gaan beheersen. Dostojewski heeft de geboorte laten
zien van een politiek systeem waarin het verband tussen daden en resultaten verbroken
is. Misdaden, zoals de moord op Trotzki, worden gepleegd met een beroep op een
ideaal dat in de nevels verdwenen, 'genihiliseerd' is.
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De heer Chroesjtsjew, die sommigen als een heraut van de vrede willen zien, lijkt
veel meer op een van Dostojewski's bezeten paljassen en samenzweerders, die alle
conflicten willen uitbuiten en alle kwaad vergroten. De ontgoocheling van de
communisten en hun meelopers bij de ontluistering van Stalin na diens dood is net
zo iets als de schrik en de ontnuchtering die Dostojewski zijn groepje revolutionairen
laat beleven als zij plotseling beseffen dat hun idealen tot niets anders hebben geleid
dan tot de liederlijke moord op Sjatow.
Dostojewski's analyse van het revolutionair sentiment is eenzijdig en onvolledig.
Het heeft nog andere wortels dan nihilistische. Maar zijn these dat humanitaire
bedoelingen verdampen als de leer en de discipline zich van de mensen meester
maken, wordt nog dagelijks bevestigd.
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Cyril Connolly Enemies of promise
Hoe komt het dat er 'veelbelovende' talenten zijn, mensen die vooral in hun jeugd
blijk geven van briljante kwaliteiten, maar die hun beloften niet nakomen en de rest
van hun leven ver achterblijven bij de prestaties van hun begin? Dit is een vraag die
eerder tot een reeks nieuwe vragen dan tot een samenvattend antwoord kan leiden.
Men kan, om te beginnen, de juistheid van die gegeven belofte in twijfel trekken,
of voor een interpretatiefout van de toeschouwers houden. Maar hoe men ook omgaat
met woorden als 'talent' en 'belofte', er bestaan ongetwijfeld mensen die weinig of
niets presteren, maar die toch zoveel in hun mars en in hun vingers hebben, dat hun
eerste optreden wel verwachtingen moest wekken.
Misschien is het teleurstellen in gewekte verwachtingen wel regel en het tot bloei
gekomen talent een grote zeldzaamheid. Misschien moet men de vraag eerder zo
stellen: door welke oorzaak werd een gedane belofte in een bepaald geval ook
werkelijk ingelost?
Daarbij komt dat er ook mensen zijn die in hun eigen ogen te kort zijn geschoten
en niet in de ogen van anderen. Er is zoveel schuldgevoel in omloop dat een schuld
zoekt om zich aan te hechten. En er is zoveel luiheid die alleen met een kwaad
geweten beleefd wordt, hoezeer ook het paradijsverhaal de arbeid als een vloek heeft
beschouwd. De begaafde luilak gaat vaak gebukt onder het vermoeden dat zijn
ledigheid een reden heeft, dat er ergens een vuiltje in het systeem zit, dat hem aan
zijn bestemming onttrekt. Wat moet hij doen? Hij zou naar de psychiater kunnen
lopen om te laten onderzoeken wat het precies is dat hem dwars zit. Dat doet hij vaak
niet, omdat hij vreest dat hij, vakkundig en zorgvuldig gedeblokkeerd, ook de prikkel
om iets bijzonders en persoonlijks te verrichten verloren zal hebben. En hij gaat
liever met zijn geblokkeerde prikkel door het leven dan met helemaal niets.
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Een schrijver die zich enigszins verdiept heeft in de discrepantie (de werkelijke of
de vermeende) tussen zijn aanleg en zijn prestaties, is de Engelsman Cyril Connolly.
In zijn voor het eerst in 1938 verschenen boek Enemies of promise gaat hij na welke
die 'vijanden van de belofte' zijn die gemaakt hebben dat hij met zijn aanzienlijk
talent geen dichter is geworden, maar zich heeft moeten beperken tot de literaire
kritiek.
Nu moet men er dadelijk bij zeggen dat in een geval als dat van Connolly een
onvervulde belofte wel wat beters heeft opgeleverd dan de vervulde beloften van
vele anderen. Persoonlijk blijf ik hem altijd dankbaar voor zijn tijdschrift Horizon
dat juist tijdens de tweede wereldoorlog erin geslaagd is weerstand te bieden aan de
verruwingen en bewustzijnsvernauwingen die toen, ook in Engeland, een mooie kans
hadden. Meer dan de essays, de aforismen en de notities van The unquiet grave
vormen de oorlogsjaargangen van Horizon Connolly's grote prestatie. Hier heersten
eruditie, smaak, verdraagzaamheid en werkelijke Europese gezindheid (die in de
literatuur grotendeels samenvalt met aandacht voor Frankrijk), kortom al die waarden
die men elders 'for the duration' had opgeborgen. Wat Connolly zelf in het blad
schreef is terug te vinden in The condemned playground, waarin tevens essays uit
de voorafgaande periode zijn opgenomen. De criticus die in dat boek aan het woord
is, verbergt een moralist van wie men zou kunnen zeggen dat hij soms iets te literair
is als hij schrijft over het leven, maar tot persoonlijke waarheden komt in zijn reacties
op de literatuur. Hij is vaak geneigd te denken met behulp van de gedachten van
anderen en via citaten - vaak prachtig gekozen citaten - te filosoferen. De instincten
echter waarmee hij boeken ondergaat zijn veel meer zijn eigen bezit.
Wat verder opviel in The condemned playground was zijn vermogen tot satire en
literaire persiflage. Deze klassiek geschoolde erudiet en verfijnde genieter van literaire
buitenissigheden, bleek tevens een talentvolle clown te zijn die ieder genre in een
paar zinnen kan parodiëren en reddeloos belachelijk maken.
Voegt men bij dit essayistische werk - een latere verzameling heet Ideas and places
- de bij flitsen briljante roman The rock pool en het ten dele autobiografische Enemies
of promise, dan heeft men ontegenzeggelijk meer 'vervulling' dan waarop menig

H.A. Gomperts, Intenties I, Kritieken en over kritiek

191
regelmatige romanproducent bogen kan. Toch stelt Connolly zich aan zijn lezers
voor als een mislukt schrijver, een onvervulde belofte. De voornaamste bedoeling
van Enemies of promise is de verklaring van deze mislukking. In dit boek wordt een
onderzoek ingesteld naar de staat van de literatuur, naar de gevaren die schrijvers
bedreigen en tenslotte geeft Connolly in een uitvoerig relaas van zijn opvoedingen
schooltijd - 'A Georgian boyhood' - de wordingsgeschiedenis van zijn opvattingen.
De leidende gedachte daarbij is dat de omstandigheden hem hebben verhinderd
een 'creatief' schrijver of dichter te worden en hem hebben gemaakt tot de criticus
die hij is. De 'omstandigheden'. Een van zijn 'bêtes noires' die hem in de weg gezeten
hebben is de romantiek. 'Tegen de tijd dat Eliot en Valéry mijn generatie kwamen
redden van de romantische draak, had hij mij al verslonden.' De schadelijke romantiek
- er is ook een romantiek die hij vereert - is de afbrokkelende romantiek die heerste
omstreeks 1920. Connolly stelt deze romantiek gelijk met de weigering om bepaalde
waarheden over het leven en over onszelf onder ogen te zien. Ondanks de grote
resultaten van de romantiek in het verleden, zegt hij, betekent het zijn van romanticus
in het heden, met onze kennis van de menselijke natuur en van des mensen plaats in
het heelal, opzettelijke bijziendheid en een bekentenis van lafheid en onrijpheid.
Connolly's persoonlijke moeilijkheid is dat hij, gevormd door de romantiek, de
romantiek is gaan haten en zich nooit helemaal thuis is gaan voelen in een
onromantische wereld. Geboren in 1903 uit een Anglo-Ierse familie van admiraals
en generaals, was er voor hem geen ontkomen aan de public-school-opvoeding die
op zoveel Engelsen van zijn klasse haar stempel heeft gezet. Als kleine jongen in
Eton heeft hij geleden onder een systeem dat enkele barbaarse trekken vertoont, zoals
de dienstbaarheid van kleine aan grote jongens en de lichamelijke straffen. Aan de
andere kant heeft hij kunnen profiteren van de grote mogelijkheden die Eton biedt
aan een intellectuele elite in de hogere klassen. Tevens heeft hij met succes
deelgenomen aan het absorberende spel met macht en invloed dat voor oudere
Eton-boys openstaat.
Na de diepe vernederingen kwamen de grote successen. Zij
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worden bijzonder levendig en met grote scherpte verteld en men beseft uit de
intensiteit van het verhaal de waarheid van de conclusie: n.l. dat de emoties die
carrières en vriendschappen op de Engelse public schools opwekken, zo diep en
uitputtend zijn dat zij het leven van de jongens blijven beheersen en hun verdere
ontwikkeling tegenhouden. Volgens Connolly's 'theorie van de permanente
adolescentie' is de studie in Oxford of Cambridge na de belevenissen in Eton een
anti-climax. Wie in Eton de hoogste lauweren heeft behaald, kan eigenlijk niets meer
ambiëren.
Connolly's kritiek op het public-school-systeem is niet alleen van betekenis voor
zijn eigen wordingsgeschiedenis en voor zijn 'onvervulde belofte', maar heeft ook
een zelfstandige waarde. Men hoort zo vaak de lof zingen van een stelsel dat vooral
gericht is op de vorming van karakter en dat het verwerven van kennis op de tweede
plaats stelt, dat Connolly's afwijzing van die pretentie de aandacht verdient. Hij laat
zien, hoe het op die manier vormen van karakter juist betekent het kweken van morele
lafheid, omdat 'karakter' in de zin van deze opvoeders conformiteit inhoudt aan een
vooropgezet model. Het systeem heeft ongetwijfeld de ontwikkeling van militaire
deugden bevorderd, maar een zo rigoureuze training van de ambitie is onvermijdelijk
ook een training van de verachting. Indien men in de geschiedenis telkens op
monster-verbonden stuit tussen de best opgevoeden en de onopgevoeden, die elkaar
vinden in de verachting van anderen, buitenstaanders, vreemdelingen, vijanden, dan
krijgt men enig begrip voor Connolly's bezwaren tegen Eton.
De vorming van karakter op de school betekent ook dat de opzettelijke blindheid
van de romantiek in ere wordt gehouden. De vaderlandsliefde is het hoogste goed,
de belangen en de eer van de eigen kaste worden geen probleem, het kritisch denken
is uit den boze. In de literatuur leidt dit tot de verering van de retoriek, tot het uit het
hoofd leren van de 'purperen' passages waaraan de bloemlezingen zo rijk zijn. Wie
zoals Connolly op school verstrengeld raakt met de esthetische beweging, met de
laat-romantische verering voor sensaties en extases, voor taalschilderingen en
taalfanfares, kan zich daaraan nooit meer helemaal onttrekken. Connolly is te lang
een goede en vlijtige
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leerling geweest om nog bijtijds te kunnen rebelleren tegen de romantiek.
Wie de goden verderven willen, zegt hij, noemen zij eerst veelbelovend. Connolly
moest zijn belofte breken, juist omdat hij op school nog zo'n briljante conformist
was, toen hij allang weerbarstig had moeten zijn. Hij kende zijn schrijvers zo goed,
dat hij ze feilloos kon imiteren. Iets anders was, dat hij moest leren ze los te laten.
Voor het niet-vervullen van beloften kan men tal van omstandigheden in het
beklaagdenbankje zetten. Connolly maakt het aannemelijk dat wat hem betreft 'Eton'
en 'de romantiek' daar op hun plaats zijn.
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Evelyn Waugh Men at arms
Officers and gentlemen
Zoals altijd bij een pasgeborene stonden de feeën aan het begin van deze eeuw rondom
de wieg van de kleine Evelyn Waugh, het zoontje van een Londense uitgever. En
zoals altijd zagen zij met hun profetische geestesoog in plaats van de vertederende
zuigeling het beeld van de man van middelbare leeftijd die hij worden zou: een
treurige, dikke, domme, enigszins potsierlijke Engelsman.
'Kom, kinderen,' zei de opperfee op een animerend toontje, 'wie van jullie heeft
een gave voor de kleine Evelyn?'
Niemand zei iets. Er klonk in de achterste gelederen wat onderdrukt gegiechel
totdat een vamp-achtige fee, die niet gezien was bij haar collega's, het woord nam.
'Ik maak Evelyn tot de grootste snob van Engeland,' zei zij koel.
Er viel weer een stilte, nu onderbroken door wat gegrinnik. Maar er was er één
die medelijden kreeg, toen zij het wiegekind op zijn vijftigste jaar zag zitten met een
lichtgrijs vest gespannen om zijn buik, een glas in de ene hand en een sigaar in de
andere en een uitdrukking van angst en verbijstering op het onbeduidende gezicht.
En deze fee, die voor het laatst had gesproken in 1694 bij de geboorte van Voltaire,
zei plotseling: 'Ik zal hem de gave geven van de satire, zodat hij in dat genre beter
zal zijn dan iemand anders in zijn tijd.'
Onbekend met deze oerscène is Evelyn Waugh sinds enkele jaren bezig in serieuze
romans verslag uit te brengen van zijn belevenissen in de tweede wereldoorlog. Het
in 1952 verschenen Men at arms is nu voltooid met Officers and gentlemen. De
episode van het Russisch-Duitse non-agressie-verdrag d.w.z. van de sluiting van dat
pact in augustus 1939 tot Hitlers invasie van de Sowjetunie in juni 1941 is met dit
tweede deel afgesloten. Waugh zegt wel van plan te zijn personages ook in hun
verdere oorlogsavon-
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turen te volgen, maar de twee verschenen boeken vormen het afgeronde geheel,
waarvoor hij oorspronkelijk had aangekondigd een trilogie nodig te zullen hebben.
Nu is het niet te verwachten dat deze oorlogsromans onmiddellijk de aandacht
zullen trekken die Brideshead revisited (1945) en de vroegere satirische romans ten
deel is gevallen. Waugh's bedoelingen, ambitieuzer en gecompliceerder dan in zijn
briljant jeugdwerk, zijn niet meer zo gemakkelijk te achterhalen, terwijl hij zich er
ook voor schijnt te hoeden in de romantische dagdromerij te vervallen van het
katholieke traktaat dat Brideshead revisited heet.
Niets schijnt een humoristisch auteur zo moeilijk te vallen als de ernst. Hij is zozeer
van jongs af aan gewend de ernst uit de weg te gaan, dat de positiviteit die hij tenslotte
toch wel te voorschijn wil brengen onbehouwen, onbeproefd, onbewerktuigd aandoet,
vergeleken bij zijn geraffineerde kunst van het komische effect.
Toen Waugh op 25-jarige leeftijd zijn Decline and fall (1928) publiceerde, was
hij onmiddellijk een satiricus van de eerste rang. Maar dit romandebuut al maakte
duidelijk dat zijn vaak even dolle als verfijnde humor tevens een wegschuilen
betekende voor een onzekere, kritisch ongetoetste ernst. Richt zijn aanval in Decline
and fall zich nog op het onbeschaamde egoïsme van de aristocratie, zijn hoofdpersoon,
de naïeve student in de theologie Paul Pennyfeather, die zo potsierlijk dupe was van
de hogere standen, maakt in Vile bodies (1930) al plaats voor hun handlanger, het
veel cynischer schrijverspersonage Adam Fenwick-Symes. Het geheel is nog wel
een veroordeling van de harteloze en leeghoofdige upperclass-jeugd van de 'roaring
twenties', maar de sympathie van de schrijver voor de welopgevoede ongemanierdheid
van zijn sujetten is groter dan met de bedoelingen van een strenge moralist zou
kunnen stroken. In Black mischief (1932) speelt de hoofdpersoon, de aristocratische
schavuit Basil Seal het klaar om in alle opzichten een 'rotvent' te zijn en toch de
sympathie van de schrijver en, omdat hij zo'n knappe schrijver is, ook van de lezer
te behouden.
Waugh heeft tegelijkertijd een diepgewortelde bewondering voor de
devil-may-care-houding van zijn personages en de be-
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hoefte om zich daartegen schrap te zetten, een houvast te vinden voor zijn morele
verontwaardiging. Daardoor komt het, lijkt mij, dat zijn ernst, dat onzekere complex
van waarden en maatstaven, langzamerhand verschuift. In Decline and fall was de
aristocratie nog vijandig aan de cultuur: kortzichtig en bevooroordeeld in een dame
als lady Circumference of onscrupuleus in Margot Beste-Chetwynde (de latere lady
Metroland), die met dezelfde vanzelfsprekendheid historische kastelen laat afbreken
als een winstgevende handel drijft in blanke slavinnen. Toch wordt deze ondergaande
kaste van decadenten en excentrieken steeds meer in de ogen van de schrijver de
enige bewaarster van de deugd, van de traditie, van de onwankelbare zekerheden.
Lady Metroland, die een vast programmapunt wordt in al deze boeken, is tenslotte
een parvenu. Een groot deel van de Engelse aristocratie wordt mét haar als parvenu's
afgewezen. De positieve rol wordt voortaan veelal gespeeld door locale, bescheiden
grondbezitters, die vaak zonder titel of carrière afstammen van oude families, welke
al vóór de Reformatie de heren van hun dorp voortbrachten. Zo'n soort aristocraat
is William Boot, de naïeve held van Scoop (1933), die door een persoonsverwisseling
een succesvol dagbladcorrespondent wordt van de Daily Beast in een Afrikaans
negerrijk en die toch zichzelf weet te blijven ook in de Londense jungle.
Een veel indringender portret van zo'n landelijke 'squire' tekende Waugh in zijn
meest serieuze vooroorlogse roman A handful of dust (1934) in de figuur van Tony
Last, de niet al te snuggere bewoner van een neo-gotisch landhuis, die een Don
Quichot is, omdat hij de 'gotische' deugden van vóór de hervorming in deze moderne,
zich ontbindende wereld tracht te handhaven. (Waugh was intussen in 1930 al
overgegaan tot de R.K. Kerk, maar behalve in zijn zoeken naar een traditioneel
beproefd houvast krijgt deze bekering in zijn werk pas in 1945 (Brideshead) haar
weerslag.)
A handful of dust is Waugh's eerste boek, waarin de verhouding tot de vrouw het
luchthartig-satirische karakter verliest, waarin hij de seksualiteit daarvoor had verhuld.
De brave, sympathieke Tony Last namelijk is niet in staat zijn mooie, jonge vrouw
te boeien. Zij knoopt een verhouding aan met de akelige,
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prozaïsche streber John Beaver en deze lichtzinnig begonnen liaison heeft de totale
ruïne van haar gezin tot gevolg. Haar kind krijgt een dodelijk ongeluk, haar man
raakt op een Zuidamerikaanse expeditie in de macht van een ongeletterde kluizenaar
die hem dwingt de rest van zijn leven te besteden aan het voorlezen van de boeken
van Dickens en het landgoed valt in andere, onwaardige handen.
Het satirische is hier op de achtergrond gedrongen - al komt het in sommige scènes
in zijn briljantste vorm te voorschijn - en de personages hebben een beter afgerond,
geloofwaardiger bestaan, dan in de andere boeken. In A handful of dust is het kluchtige
en dartele in Waugh's manier duidelijker dan elders een vernisje voor een tragedie.
En daarom is men in dit boek, dat ik voor zijn meesterwerk houd, ook het dichtst in
de buurt van zijn ernst, d.w.z. niet in de buurt van de opzettelijke en krampachtige
ernst die hij heeft ondergebracht in zijn Engels-conservatief katholicisme, maar van
de ernst die hem ontsnapt is, zoals in zijn eerste boeken de satire hem ontsnapt is.
Die ernst dan is het thema van A handful of dust: de begeerlijke en superieure
vrouw, die de sympathieke man verlaat voor een schurk. Dit thema is daarom van
zoveel betekenis voor Waugh, omdat het in bijna al zijn boeken in een of andere
vorm voorkomt. Pennyfeather wordt in de steek gelaten door zijn Margot voor een
bedenkelijke politicus; Adam Symes moet zijn Nina afstaan aan een geminachte
figuur; William Boot ziet zijn Kätchen na een kortstondige idylle terugkeren in de
armen van een Duitse avonturier en ook de 'ik' van Brideshead revisited wordt als
inleiding tot zijn bekering bedrogen door zijn maatschappelijk zo geslaagde vrouw.
Omgekeerd is ook telkens een erotisch succes als het ware geconditioneerd door
een moreel tekort. Basil Seal, de heldoplichter uit Black mischief, die terugkeert in
Put out more flags (1942) heeft een 'mooie' verhouding met Angela Lyne, wier
bescheiden en sympathieke echtgenoot zo fatsoenlijk is in de 'phoney-war' te
sneuvelen, terwijl Seal zijn oplichterijen bedrijft.
Het thema is ook te vinden in Men at arms en Officers and gentlemen. De
hoofdpersoon, Guy Crouchback, is de afstammeling van een oud, rooms-katholiek
Engels geslacht. Zijn voorva-
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deren hebben sinds de 12de eeuw onafgebroken het landgoed Broome bewoond, dat
zijn vader kort geleden aan een klooster heeft moeten verhuren. Na zijn echtscheiding
van de niet-katholieke Virginia, die sindsdien verschillende malen hertrouwd is, leeft
Guy in Italië, verbitterd en emotioneel steeds meer opgedroogd. Als hij tijdens de
oorlog in Londen Virginia opnieuw ontmoet en de verbroken relatie weer wil
aanknopen, weigert zij hem wat zij gemakkelijk toestaat aan een zekere Trimmer,
een ex-kapper die met veel knoeierij officier is geworden en die in de ogen van de
schrijver en zijn hoofdpersoon het allerlaagste mensensoort vertegenwoordigt.
Waugh doet het hele geval nogal episodisch af tussen vele andere belevenissen,
maar dit gedrag van Virginia is toch het voornaamste object van zijn aanklacht: het
verraad van de vrouw tegenover de mannelijke hiërarchie. En men herkent het thema
als een algemeen motief van de moderne, vooral van de Angelsaksische literatuur.
De vrouw heeft de schuld. De geëmancipeerde, zogenaamd gelijkwaardige vrouw
is de vijandin van de waarden die de man heilig zijn. Zij brengt hem aan de drank
of ketent hem aan het huis, of dwingt hem tot werk dat hem niet ligt. Bij Waugh is
zij dan in het bijzonder de verraadster van zijn nogal bekrompen
public-schoolboy-moraal. Waugh is in hart en nieren een snob en een anti-democraat.
De vrouw, die natuurlijker en onbevangener is, symboliseert voor hem, in haar
gemakkelijke voorkeur vooreen outsider, het verraad aan de clan.
Het isolement waarin Guy Crouchback, die als katholiek geen tweede huwelijk
kon aangaan, door het verraad van zijn vrouw was gebracht, viel samen met het
politieke isolement waartoe zijn overtuiging en zijn verblijf in Italië hadden geleid.
Hij deelde de Engelse afkeer van het fascisme niet, al beschouwde hij de Duitse
nazi's als 'mad and bad'. Hun deelneming aan de Spaanse burgeroorlog onteerde voor
hem de zaak van Franco. Daarom zag hij de Russisch-Duitse alliantie van augustus
1939 als een weldaad. Jaren van schaamte en eenzaamheid kwamen op dat moment
tot een einde. De vijand had een duidelijk gezicht gekregen. De oorlog, die
Crouchback als officier in het (fictieve) Royal Corps of Halberdiers begon, was een
heilige oorlog die hem ook emotioneel tot het leven zou kunnen terugbrengen.
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Het oorlogsverhaal dat in deze twee boeken van Waugh aan de orde is moet men
zien tegen die achtergrond. Het is het verslag van zijn liefdesaffaire met het leger,
een anekdotisch en episch verhaal, dat het midden houdt tussen Tolstoi's Oorlog en
vrede en De Vigny's Servitude et grandeur militaires.
Guy's verhouding tot Virginia komt in het eerste deel tot een voorlopige explosie.
Een geloofsgenoot had hem verteld dat de oorspronkelijke echtgenoot geen zonde
begaat door seksuele relaties aan te knopen met zijn gescheiden vrouw. Virginia is
aanvankelijk tot een avontuur bereid, totdat zij bemerkt welke theologische
overwegingen er achter zijn toenadering schuilen. Zij reageert dan met een felheid,
die de kloof tussen deze mensen zichtbaar maakt: 'Because I was the only woman in
the whole world your priests would let you go to bed with. That was my attraction.
You wet, smug, obscene, pompous, sexless lunatic pig.'
Overigens is dit deel gevuld met een luchtig verteld, maar vrij technisch en
gedetailleerd relaas van militaire training en desorganisatie. Er komen enkele
voortreffelijke portretten in voor, waarvan vooral dat van de kinderlijke, dikhuidige,
ambitieuze Apthorne bijzonder vermakelijk is.
Officers and gentlemen brengt o.a. een herziening van de rooskleurige visie van
Put out more flags waarin al Waugh's zelfzuchtige aristocraten, toen de oorlog ernst
werd, als vlekkeloze helden dienst namen bij de Commando's, het zwarte schaap
Basil Seal incluis. Nu maakt men kennis met het werkelijke gedrag van een lid van
deze groep, de aanvankelijk door Guy tomeloos bewonderde Ivor Claire: 'The fine
flower of them all. He was quintessential England, the man Hitler had not taken into
account.' Maar het is juist deze Claire die op Kreta zijn compagnie in de steek laat
om krijgsgevangenschap te ontgaan. Guy beschikt over bewijzen die zijn vriend
Claire een veroordeling voor de krijgsraad kunnen bezorgen. Hij is eerst van plan ze
te gebruiken omdat de oorlog een heilige oorlog is en de rechtvaardigheid door geen
persoonlijke overwegingen kan worden opzijgezet. Maar dan komt Hitler's invasie
van Rusland en de verwelkoming door Engeland van de atheïsten als bondgenoten.
De wereld van Guy Crouchback stort in elkaar en hij vernietigt de bewijzen tegen
Claire.
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Intussen is de uit Scoop bekende Julia Stitch, de amusante bedilster en invloedrijke
ministersvrouw, er ter bescherming van Claire al in geslaagd Guy uit het
Midden-Oosten weg te krijgen. Volkomen gedesillusioneerd komt hij terug in
Engeland: de oorlog is niet heilig meer, de aristocraten niet dapper, een priester in
Alexandrië was een Duitse spion die misbruik maakte van de biecht en de verachte
Trimmer is door een manoeuvre van de propaganda de grote, gevierde held geworden.
Daarmee is de liefdesaffaire tussen Guy Crouchback en het leger tot een voorlopig
einde gekomen.

Unconditional surrender
Men herinnert zich dat Waugh bij de verschijning in 1952 van het eerste deel van
zijn anekdotisch epos Men at arms twee verdere delen had aangekondigd en dat hij
in 1955, toen deel II, Officers and gentlemen verscheen, verklaarde het verhaal
daarmee als voltooid te beschouwen. Nu is hij dus weer op die laatste verklaring
teruggekomen. Met Unconditional surrender (Amerikaanse titel The end of the battle)
heeft hij zijn relaas van Guy Crouchback's oorlogsavonturen gecompleteerd.
Zijn onzekerheid over de omvang die dit relaas moest krijgen, hangt ongetwijfeld
samen met het innerlijke conflict dat hij in deze romans noch als standpunt noch in
artistieke zin heeft kunnen oplossen.
Guy Crouchback begint zijn liefdesaffaire met het leger met grote illusies, maar
langzamerhand ontvalt hem alles. De waarden die voor hem gelden verkeren
successievelijk in hun tegendeel.
De ontgoocheling is de draad die door de gebeurtenissen loopt. In Men at arms
wordt Guy ontgoocheld, in Officers and gentlemen wordt hij nog wat meer
ontgoocheld en in Unconditional surrender nog weer wat meer. Het vaste schema
is dat laffe daden beloond worden en moedige daden bestraft. De oplichters worden
bevorderd en de plichtsgetrouwen komen in moeilijkheden. De hele oorlog ontaardt
trouwens als de Russische atheïsten de bondgenoten worden van de Engelsen. In
Unconditional surrender blijken er steeds meer lafaards en profiteurs rond te
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lopen die met het communisme sympathiseren en homoseksueel zijn. De politieke
overtuigingen van Evelyn Waugh, die uit zulke simplificaties blijken, zijn te grof en
te stompzinnig om au sérieux genomen te worden.
Moet men de spirituele ontwikkeling van de hoofdpersoon wel au sérieux nemen?
De brave, maar eenzame Crouchback ziet de oorlog als een middel om zijn verloren
contact met de mensen te herstellen. Zijn grote moeilijkheid is echter dat hij van zo'n
geweldige, vooral ook morele hoogte op zijn medemensen neerziet. Zijn ex-vrouw
Virginia is een losbandig wezen; na verschillende huwelijken heeft zij een affaire
met een zekere Trimmer, het verachtelijkste personage uit dit verhaal. Als zij van
Trimmer een kind verwacht, offert Guy zich voor haar op, door opnieuw met haar
te trouwen. De schrijver neemt iets te veel moeite om de lezer ervan te doordringen
hoe bijzonder edel die daad van Guy wel is. In Joegoslavië spant Guy zich in om een
aantal joodse vluchtelingen te redden en weer ligt er voor mijn gevoel te veel nadruk
op het edele van deze pogingen en wordt de onverschilligheid van alle andere mensen,
ook andere joden, te sterk geaccentueerd.
De overtuigingen en de wel mooi bedoelde maar niet zo mooi uitgevallen ziel van
Guy Crouchback zijn niet de hoofdzaak in deze boeken. Zij zijn moeizaam en vaak
onhandig-nadrukkelijk geconstrueerd. Hoofdzaak, voor mij tenminste, is de
ontspannen beschrijving van de absurde desorganisatie van Engeland in oorlogstijd.
Waugh heeft hetzelfde soms even goed of beter gedaan in Put out more flags. Maar
ook hier is hij herhaaldelijk uitstekend op dreef. Hier heeft hij nog meer kanten en
uitwassen van de organisatorische woekering in beeld gebracht. Hier is het karikaturale
portret van een maatschappij die zich plotseling volgens andere principes herordent,
completer ingevuld. Het gedrang en het geschipper van profiteurs, de kans die allerlei
uitbottende waanzin krijgt, de onvoorstelbare stommiteiten van 'intelligence',
propaganda en contra-spionage - dit alles wordt op Waugh's beste satirische manier
tentoongesteld. In deze oorlogswereld schuilen in afgelegen huizen kleine kantoortjes
waarin zonderlingen gehuisvest zijn die een eigen bijdrage leveren aan de 'war-effort'.
Van kunstnijvere lieden die modellen maken van
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alle strandjes van het continent met het oog op mogelijke invasies, tot de bedieners
van elektronische machines die werkloze officieren registreren, en Swahili
medicijnmannen die belast zijn met het betoveren van de nazi-leiders.
Deze wereld van dolgedraaide overbodigheden en falende communicatie loopt
telkens als een natuurlijke woekering over Waugh's verhaal en bedoelingen heen.
Het is zijn satirische gave die zich steeds weer tegen zijn alter ego in weet te doen
gelden.
In deze gedeelten dus, kan men zeggen, is Waugh's oorlogstrilogie een boeiend
verhaal. De personages zijn geslaagd, zodra de schrijver satirisch te werk gaat. Guy
Crouchback en zijn eenvoudige, wijze vader zijn geïdealiseerd en daarom mislukt.
Enkele als bijtend bedoelde portretten, zoals dat van Everard Spruce, de redacteur
van Survival (waarmee Cyril Connolly, redacteur van Horizon moet zijn bedoeld)
zijn in hun boosaardige opzet blijven steken.
Dat er een kloof gaapt tussen Waugh's satirisch talent en zijn andere hoedanigheden,
wordt m.i. door deze trilogie krachtig bevestigd. Intussen mag men toch wel
aannemen, dat er ondergrondse verbindingen zijn. Het is immers een ongewone
figuur dat iemand in zijn jeugd de moed (of de overmoed) heeft om te lachen om
allerlei dingen, terwijl later de afkeer, de horreur de overhand krijgt. Waugh's
satirische neigingen behoren ongetwijfeld bij zijn jeugd, toen zij nog ongemengd
konden bestaan. Bekijkt men iets nauwkeuriger waar hij vroeger en later tegen was,
dan kan men geen absolute contrasten handhaven. In zijn jeugdige hekeling van
aristocratische gedragingen ('never apologise, never explain') zat al een grote dosis
bewondering. Al spoedig overheerste zijn afkeer van de parvenu's onder de Engelse
aristocraten. Vooral na zijn overgang tot de katholieke kerk komt hij tot de overtuiging
dat de ware aristocraten de oude families zijn, zonder titel vaak, zoals de Crouchbacks.
Tegenover deze aristocratie zijn de fabrikanten en de meeste hertogen vulgaire
'upstarts'. Veel meer dan zo'n nostalgische geschiedbeschouwing heeft Waugh niet
te bieden als hij de oorsprong van zijn katholicisme en zijn waardenschaal verklaren
moet. Zowel zijn geloof als zijn politiek wekt de indruk te berusten op een extreem
snobisme, een snobisme dat door de christe-
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lijke voorschriften van nederigheid en mensenliefde zijn eigen moeizame correctie
inhoudt. De grond van dit snobisme is het tegendeel van mensenliefde en nederigheid,
n.l. melancholie en angst voor de werkelijkheid. Waugh's conservatisme is evenzeer
een vrucht van zijn melancholie als zijn behoefte aan spot. De feeën die hem zijn
snobisme en zijn satirisch talent gaven, waren wel verschillend, maar toch ook zusters.
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Witold Gombrowicz Ferdydurke
Een Amsterdamse uitgever heeft een goed werk gedaan door een boek van de Poolse
schrijver Witold Gombrowicz in het Nederlands te publiceren. Want dat geschrift,
Ferdydurke getiteld - roman, satire, essay: het behoort tot vele genres - introduceert
in onze taal een schrijver die tot de weinige literaire tijdgenoten behoort die iets
eigens te beweren hebben. Zijn naam wordt op het omslag van deze vertaling in
gezelschap gebracht van Kafka, Joyce en Sartre, maar bij die literaire reuzen hoort
hij eigenlijk niet thuis. Hij is speelser, baldadiger dan bij hun strenge grootheid past.
Het klimaat van zijn denken vertoont verrassende overeenkomsten met dat van
Menno ter Braak. Gombrowicz is ook vrij exact een tijdgenoot van de Nederlandse
essayist. Ferdydurke, dat in 1937 is verschenen, stamt uit dezelfde crisisjaren als
Politicus zonder partij. En evenals dat boek kan men het beschouwen als 'memoires',
als een levensbalans, opgemaakt door een schrijver die kort tevoren dertig jaar is
geworden. In vergelijking met Ter Braak is Gombrowicz echter veel meer geneigd
tot het bizarre en kolderieke. Hij rebelleert evenals de Nederlander tegen de
vakmensen van het denken en het schrijven en evenals deze proclameert hij een
verzet tegen de geest en een 'terug' naar de vulgariteit, maar hij gaat verder dan Ter
Braak in de praktische toepassing van deze leer.
De schrijver woonde sinds 1939 in Argentinië. Zijn boeken waren na de oorlog
in zijn vaderland verboden tot 1956, toen een nieuwe druk van Ferdydurke, evenals
van andere werken, in Warschau nieuwe belangstelling wekte. Twee jaar later
behoorde de 'dooi' in Polen in zoverre alweer tot het verleden dat de boeken van
Gombrowicz het veld moesten ruimen. Maar intussen begonnen de vertalingen in
andere landen te verschijnen.
Ferdydurke is een bont geheel: een groteske roman in episoden over een als
schooljongen behandelde dertigjarige, onder-
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broken door beschouwelijke passages, een tweetal zelfstandige min of meer
filosofische kolderverhalen en twee als voorwoorden van deze verhalen vermomde
essays. Het boek is geschreven in een deels uitdagend persoonlijke, deels
feuilletonistische stijl. In hoeverre het levendige, maar niet geheel vlekkeloze
Nederlands van Willem A. Maijer, Herman van der Klein en Chris de Ruig recht
doet aan de oorspronkelijke versie, onttrekt zich aan mijn beoordeling. Mijn indruk
is, dat er ijverig en vaak met succes naar een overeenkomstig taalgebruik is gestreefd.
Dat de dertigjarige 'ik' van het hoofdverhaal als schooljongen wordt behandeld,
naar school wordt gestuurd en zich kinderachtig gedraagt, is niet alleen een truc van
de schrijver om het verleden als hedendaags te kunnen vertellen, deze vreemde
situatie is ook een rechtstreekse uitdrukking van zijn waarheid. Die waarheid zou
men aldus kunnen formuleren: de mens is onrijp, maar de onrijpheid wordt hem
vooral aangedaan door 'de anderen'. Aan de voorstelling die anderen zich van ons
vormen, kunnen wij ons niet onttrekken en als zij het onrijpe in ons meer aandacht
geven dan het rijpe, dat er ook is, dwingen zij ons naar hun onrijp beeld te leven.
De gedachte dat wij mede gevormd worden door de voorstelling der anderen (die
men ook bij verschillende existentialistische schrijvers aantreft) neemt bij
Gombrowicz een centrale plaats in. Hij bekijkt volgens deze richtlijnen niet alleen
de sociale verschijnselen en de opinies van de massa, maar ook het individu, ook de
hooghartige individualist. Wie zich onvermengd volwassen gedraagt of een volwassen
stijl schrijft, speelt volgens Gombrowicz komedie. In de volwassen stijl is de
onrijpheid gecamoufleerd, leugenachtig verstopt. Ook de 'rijpen' hebben te maken
met hun onrijp verleden en hun onrijpe medemensen. Wie zich dus de totale
volwassenheid aanmatigt, is een komediant. De ernst, de plechtigheid, de gefronste
voorhoofden wijst hij af als cabotinage. Voor schrijvers betekent dit dat zij zich van
de invloed van onrijpe lezers bewust moeten zijn. De onrijpe lezers zitten op hun
nek en wie die invloed negeert is de soort deftige poseur die Gombrowicz verfoeit.
Van de onrijpe lezer kan de schrijver zich alleen bevrijden door hem te erkennen en
door ter wille van hem zijn verbondenheid met 'het lage' tot uitdrukking
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te brengen. Men moet zich niet willen voordoen als een verstandig, subtiel en rijp
auteur, maar accentueren wat men werkelijk is: een telkens weer domgemaakte
verstandige, een altijd opnieuw bruut wordende subtiele en een voortdurend verjongde
volwassene.
Men kan geen weerstand bieden aan de verleiding van het onrijpe zonder in
onnatuurlijkheid te vervallen. Dat betekent echter niet dat Gombrowicz het onrijpe,
dat hij wil temmen door het te erkennen, als een gunstig element beschouwt.
Integendeel. Ferdydurke is een boek tegen de onrijpheid, zoals het ook een boek is
tegen de onnatuur, tegen de pose. Het bestrijdt de onrijpheid door haar te verkennen,
door een listige infiltratie en inlijving ervan, zoals hij het trouwens ook met de pose
doet. De schrijver heeft er zijn eigen opzettelijk vulgair gekozen termen voor: de
onrijpheid die de anderen - en speciaal de pedagogen - ons voortdurend willen
opdringen, noemt hij (in deze vertaling natuurlijk): het kontje. De onderwijzers zijn
pas gelukkig als hun leerlingen onnozele, kogelronde kereltjes, 'kontjes' zijn. Ouders,
tantes en ook de semi-intellectuele literaire journalisten, die hij 'culturele tantes'
noemt, rusten niet voordat zij van iedereen 'kontjes' hebben gemaakt. En wie deze
algemene kontjesmakerij negeert, wie doet alsof hij immuun is ervoor, die trekt een
grimas, die maakt (in deze terminologie) 'een smoel'.
Dit zijn de twee begrippen waaraan de auteur zijn filosofie ophangt: het kontje en
de smoel (de vertalers vermijden bij dit tweede woord - opzettelijk? - het meer
gebruikelijke lidwoord 'het'). Niet alleen ouders, tantes en schoolmeesters maken
'kontjes' van ons, ook de moderniteit, de verheerlijking van jeugd en sport, heeft een
dergelijke strekking, terwijl verder sommige maatschappelijke verhoudingen de
infantilisering bevorderen. Om aan de erkenning van deze realiteit te ontkomen maakt
de mens zich een smoel, vervalt hij in frasen en grimassen die leugens zijn. Dichters
en schrijvers van plechtstatige beschouwingen zetten de smoel van de rijpheid waarop
zij geen recht hebben. Voor de oprechte is de voornaamste marteling die van de frase
waartoe hij gedwongen wordt, die van de onvermijdelijke smoel, ingesloten als hij
is door de voorstellingen die anderen van hem hebben.
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Op deze theoretische stellingen berust het groteske verhaal dat Gombrowicz in
Ferdydurke vertelt. De auteur voelt zich evenals Dante in het midden van zijn leven
in een groot bos. Maar zijn bos is groen. Het is het bos van de onrijpheid. En terwijl
hij zich rekenschap geeft van zijn onbepaalbare positie - hij is niet 'gevestigd', hij is
een dakloze 'nomade' - verschijnt een potsierlijke, in citaten en examenvragen
denkende professor die een 'kontje' van hem maakt. De dertigjarige wordt op school
gedaan waar hij als een schooljongen wordt geaccepteerd. Behalve met een grenzeloze
stompzinnigheid, zowel van de docenten als van de medescholieren, krijgt hij hier
te maken met een strijd tussen twee jeugdgroepen, de ene aangevoerd door een reine
idealist, de andere door een platvloerse realist. In deze oorlog, die dooreen duel in
'smoelentrekken' wordt beslist, behoudt de realist de overhand door de idealist die
hem de baas is in het trekken van nobele 'smoelen', met geweld te onderwerpen. Deze
hele episode is een moordende persiflage op onderwijs, opvoeding en jeugdbeweging.
In het tweede deel wordt de dertigjarige scholier in aanraking gebracht met de
moderniteit. Hij wordt in de kost gedaan bij het gezin van een ingenieur waar
'moderne' opvattingen heersen. De hoofdpersoon wordt er gefascineerd door de
16-jarige dochter, die op een hogere school is en daarom steevast 'de hogere dochter'
wordt genoemd. Zij is onverschillig, sportief, zonder plichtplegingen. Zij pretendeert
geen rijpheid, maar heeft van de onrijpheid een ideaal gemaakt en de idealen van de
haar het hof makende mannen worden samengevat met de term 'dijen'. Deze flirt met
de moderniteit eindigt in een formele kluchtsituatie.
Gaat de auteur in de eerste en tweede episode niet uit de weg voor sterk chargeren
en grove grappigheid, in de derde gebruikt hij een veel fijner penseel. Zijn personage
is dan verzeild geraakt in het landhuis van feodale familieleden, waarvan hij zich
allerlei hoekjes herinnert, omdat hij er zelf geboren is en als klein kind heeft gewoond.
De persiflage is hier getemperd en het leven op het landhuis wordt getekend met de
kenmerkende details waarmee de ervaring zich onderscheidt van de fantasie. Het
satirisch effect wordt door deze realistische behandeling echter niet aangetast.
Integendeel: deze exacte schets van het leven van groot-
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grondbezitters (die een beetje aan Gontsjarow's Oblomow doet denken) is veel
dodelijker dan een karikatuur zou kunnen zijn.
Gombrowicz laat in deze schets zien dat de feodale relatie niet alleen de bedienden,
de boeren, de slaven onrijp houdt door hun afhankelijkheid en armoede, maar dat zij
ook de heren in een kinderlijk stadium brengt doordat zij voortdurend door de
bedienden verzorgd en vertroeteld worden. De heren van dit landgoed doen niet veel
anders dan eten en drinken. Met hun 'smoelen' zijn zij even onnozel als de
'boerelummel', die door een van de scholieren als ideaal wordt nagejaagd. Ook deze
episode eindigt in een kluchtige verwarring waaruit de hoofdpersoon vlucht als het
reddeloos slachtoffer van 'kontjes' en 'smoelen'.
Dit tegen de onrijpheid en de onnatuurlijkheid gerichte boek wijst geen uitweg,
biedt geen oplossing. De verfoeide onrijpheid wordt tenslotte als het wezenlijke
element van het menselijk leven aanvaard, al blijft de schrijver het beschimpen, zelfs
als 'het kontje' in de vorm van de zon aan de hemel verschijnt. De mens is voorlopig
nog een melkmuil, ofschoon vaak meer melkmuil dan nodig is. Maar het kontje is
overal. Het is vooral ook aanwezig in idealen, vaste overtuigingen en oplossingen.
De conclusie is daarom de conclusieloosheid, het afstand nemen tot alle conclusies.
'Wat wij vandaag denken en voelen, zal onvermijdelijk voor onze achterkleinkinderen
onzin zijn. Het zou dus beter zijn als wij daarin vandaag reeds de dosis domheid
erkenden die de tijd erin zal brengen.'
De schrijver heeft zich in zijn groteske verhalen en zijn essayistisch commentaar
sterk beperkt. Hij heeft de omtrekken aangegeven van zijn filosofie. Hij heeft hier
en daar illustraties aangebracht met een onbeteugelde spot en een vérgaand besef
van betrekkelijkheid. Sommige illustraties vallen op door de grove, primitieve kleuren
en de vulgaire tekening. Maar uit de fijnere aquarellen kan men zien dat hier iemand
aan het werk was die liever het misverstand van de grofheid riskeert dan zich te
forceren tot een fijnheid of een verhevenheid die iets verbergen moet.
Zijn essayistisch commentaar is in de eerste plaats intelligent. Het geeft een manier
aan, waarop problemen kunnen worden gesteld. Het wil niets bewijzen, het wil
afleiden uit ervaringen en uit de gegevenheid van de man die die ervaringen heeft
gehad.
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Het geeft aanknopingspunten van waaruit talrijke andere verschijnselen van onze
wereld kunnen worden bekeken. Dwang en vrijheid, individu en samenleving, elite
en massa, cultuur en amusement: dit alles kan onder het perspectief van 'kontje' en
'smoel' worden gebracht. Het denken van Gombrowicz behoort tot het soort lenig,
improviserend denken dat met vele oude categorieën heeft afgerekend en dat daarom
vruchtbaar is en stimulerend.
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Vladimir Nabokov Laughter in the dark
Iedereen die wel eens een roman leest, vormt zich een min of meer vaag denkbeeld
van de ideale roman die de grootst mogelijke bevrediging schenkt: vermaak, spanning,
stichting, avonturen, liefde, grappige of gewaagde voorvallen, mysterie, psychologie,
wijsheid, enz. Voor iedere lezer ziet de ideale roman er weer enigszins anders uit.
Maar welke speciale verlangens hij ook koestert, hij zal toch gewoonlijk iets meer
willen dan verpozing alleen. Ook al is een willekeurige lezer van een toevallig boek
al heel voldaan met een paar uur werkelijke ontspanning, zijn 'ideale roman' moet
iets meer bieden, iets dat hem verandert, ook al is het nog zo weinig, ook al is het
niet ten goede... De mededeling van Marcel Proust aan Valery Larbaud dat de lectuur
van diens novelle Le couperet een zodanige indruk op hem had gemaakt dat hij er,
meer dan een jaar later, nog een beetje ziek van was, mag een compliment van
twijfelachtige waarde zijn, in het algemeen wil de lezer toch liever nog een kleine
ziekte uit een boek overhouden dan helemaal niets.
Nu moet ik hier onmiddellijk bij zeggen dat het gezichtspunt van de criticus
gewoonlijk ietwat verschoven is ten opzichte van dat van de gewone lezer. (Ook
Virginia Woolf zal wel niet de illusie hebben gehad dat zij een 'common reader' was.)
De beroepsmatige beoordelaar van boeken heeft óf een grondige hekel aan dat 'iets
meer', hij wil bepaald niet veranderd, gelukkig of ziek gemaakt worden door zijn
dagelijks werk en keurt de boeken dus alleen op hun vermaakswaarde; óf hij is juist
uitsluitend uit op het meten van de bedoelde surplussen en veronachtzaamt misschien
zelfs het eenvoudige amusement, niet omdat hij het minacht, maar omdat hij er
immuun voor geworden is. Wat mij betreft, ik sta het dichtst bij die laatste categorie.
Om daarover geen twijfel te laten bestaan heb ik in het voorafgaande zelfs enige
namen binnengesmokkeld van schrijvers die alleen door dat soort verstokte liefhebbers
van het 'iets meer', waartoe ik
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mij dus reken, worden gewaardeerd: Larbaud, Proust, Virginia Woolf.
De zaak is dat de buitenissige verzinsels van romancier X niet meer boeien, omdat
ze niet werkelijk gebeurd zijn. 'Het schone van natuur passeert toch alle konst,' zei
Breero al en ook mijn soort van surplus-critici ziet zich gedwongen dat anti-artistieke
standpunt in te nemen. Zij houden van memoires en alleen van romans als zij een
belangrijk autobiografisch element bevatten. Ik geloof niet dat het van belang is of
dat autobiografische vermomd of vermengd is met pure verzinsels of 'omgelogen'
tot roman: als het authentieke element er maar is. Maar dat is nog niet genoeg. De
ontleding door romancier X van de huwelijksmoeilijkheden van de heer en mevrouw
IJ in verband met de jeugdige mejuffrouw Z, die zó authentiek zijn, dat iedereen dit
of een dergelijk geval wel kent, voldoen toch ook weer niet, omdat de personages
wie dit authentieke overkomt niet belangwekkend zijn. Ik kom dus tot deze dubbele
eis dat de roman iets authentieks moet hebben en dat tenminste één belangwekkend
personage, één figuur die waardig is er de 'held' van te zijn, erin moet voorkomen.
Deze beginselverklaring was nodig, omdat ik verslag wilde uitbrengen van een
boek dat aan géén van deze minimum-eisen voldoet en waarvan ik toch bijzonder
genoten heb: Laughter in the dark van Vladimir Nabokov; waaruit volgt dat men
nooit orthodox moet zijn in kwesties van smaak.
Het boek begint zo: 'Er leefde eens een man in Berlijn die Albinus heette. Hij was
rijk, achtenswaardig, gelukkig; op een dag verliet hij zijn vrouw ter wille van een
jeugdige maîtresse; hij beminde; werd niet bemind; en zijn leven eindigde in
rampspoed. Dit is het hele verhaal, en wij zouden het hierbij hebben kunnen laten,
als er niet voordeel en plezier in het vertellen was geweest; en ofschoon er plaats
genoeg op een grafzerk is om, gebonden in mos, de verkorte weergave van iemands
leven te bevatten - bijzonderheden zijn altijd welkom.'
Het thema van de roman komt dus overeen met de zoëven verworpen
huwelijksmoeilijkheden van het echtpaar IJ met mejuffrouw Z. Waarom het hier
toch aanvaardbaar werd, blijkt al
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dadelijk uit het gegeven citaat. De auteur begint namelijk met afstand te nemen tot
zijn eigen verhaal. Hij is dus niet gelijk aan de schrijver X die tot die afstand niet in
staat is omdat hij zo hard bezig is in zijn banale historie te geloven.
Nabokov is voortdurend meester over zijn verhouding tot zijn personages. Hij
begint met de koelheid van de astronoom die zijn telescoop stelt, dan haalt hij alles
dichtbij, hij leeft mee, hij lacht mee, hij lijdt mee, maar hij behoudt tegelijk de
gedetacheerdheid van iemand die weet dat hij speelt. Bijna nonchalant vertelt hij een
gruwelijk verhaal: Albinus is namelijk zo verblind, dat zijn jeugdige maîtresse hem
bedriegt met een man die als chauffeur mee op reis gaat en die als alibi
homoseksualiteit voorwendt. Als hij toch iets gaat vermoeden, vertrekt hij in grote
opwinding met het meisje in de auto, die hij niet goed besturen kan. Hij maakt een
ongeluk en wordt daardoor dan echt blind. Verpleegd door zijn vriendin gaat hij in
complete hulpeloosheid in een eenzaam huis in de bergen wonen, zonder te weten
dat de vriend van het meisje ook in huis is. Deze diabolische natuur vermaakt zich
met zwijgend aanwezig te zijn, de blinde door kleine geluidjes of aanrakingen aan
het schrikken of het twijfelen te brengen om zich intussen langzamerhand van geld
en goed van zijn slachtoffer meester te maken. Het kleine dochtertje van Albinus is
in verband met diens afwezigheid ziek geworden en gestorven. Als de blinde tenslotte
het bedrog ontdekt, wil hij de bedriegster vermoorden, maar wordt in een worsteling
zelf doodgeschoten.
Zoals men ziet is het banale gegeven van een echtbreuk opgeluisterd met eigenlijk
even banale, Grand-Guignol-achtige effecten. Zij worden aanvaardbaar door de
werkelijk superieure en glimlachende intelligentie van de auteur, die toch het spel
ten einde speelt. Laughter in the dark is een thriller, die juist door het psychologisch
verantwoord zijn van de handeling iets adembeklemmends heeft, een verhaal dat
zijn 'surplus' uitsluitend ontleent aan de zeer persoonlijke sfeer waarin het verteld
wordt; een sfeer die geëlektriseerd is door een briljante scherpzinnigheid, een
voortdurend waakzame en satirische gevoeligheid, die de suggestie geeft van energie
en zwier.
Eersterangs is die schrijver die dwingt tot het herzien van kri-
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tische beginselen. Nabokov's thriller is deels banaal, deels een buitenissig verzinsel,
heeft weinig of niets autobiografisch en er komen geen belangwekkende personages
in voor. Maar het boek komt toch dicht bij de 'ideale roman', omdat de schrijver zelf
belangwekkend is.

Pnin / Lolita
Twee romans van de tot Amerikaan genaturaliseerde Russische schrijver Vladimir
Nabokov hebben om verschillende redenen de aandacht getrokken. Pnin was al ten
dele bekend voordat het in boekvorm verscheen, doordat vier van de zeven
hoofdstukken in het vooral om zijn grappen bekende weekblad The New Yorker
hadden gestaan. Lolita was, na door enige Amerikaanse uitgevers te zijn geweigerd,
in Parijs verschenen (in het Engels) en werd een jaar later door de Franse politie in
beslag genomen en verboden.
Op grond van deze feiten zou men kunnen menen dat men hier te doen heeft met
een schrijver van humor, die zich soms aan pornografie te buiten gaat, misschien
wel aan humoristische pornografie. In werkelijkheid is Nabokov het slachtoffer van
zijn Franse uitgever, een firma die gespecialiseerd is in de publikatie van gepeperde
lectuur in de Engelse taal en van een stommiteit van de Franse politie. Op aandrang
van het Home Office immers, dat met lede ogen zag hoe de pure Engelse jeugd zich
in Parijs met slechte boeken afgaf, verboden de Fransen plotseling 25 uitgaven van
The Olympia Press, waaronder zich ongelukkigerwijs Lolita bevond.
Het is bekend dat de Fransen lang weerstand hadden geboden aan Engelse aandrang
in deze richting, maar op een moment dat de betrekkingen bijzonder hartelijk waren
ter gelegenheid van de gezamenlijke strooptocht naar Suez, gaven de Fransen toe.
Zij baseerden hun maatregel op een verbluffende interpretatie van een wet die de
controle op de buitenlandse pers regelde en die een politieke bedoeling had. Een
pikante bijzonderheid daarbij is dat overeenkomstige uitgaven van The Obelisk Press,
eigendom van het machtige Hachette-concem, ongemoeid werden gelaten. En niet
minder pikant is het feit dat de Amerikaanse
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douane die met censuurbevoegdheden is uitgerust de invoer van Lolita in de Verenigde
Staten uitdrukkelijk toestond. Men krijgt de indruk dat enige regeringen Nasser en
Nabokov verwisseld hebben in een tijd dat zij het erg druk hadden.
Vladimir Nabokov is, zoals men weet, de zoon van een democratisch gezinde
aristocraat die nog voor de Russische revolutie zijn hofuniform per advertentie te
koop aanbood en die later door tsaristen is vermoord. Nabokov jr. werd in 1899 te
St. Petersburg geboren. Hij verliet zijn vaderland in 1919 en voltooide zijn Slavische
studies in Cambridge. Daarna voerde hij in Berlijn en in Parijs het leven van een
emigrant-auteur, die in het Russisch onder de naam W. Sirin verzenbundels, romans
en toneelstukken publiceerde. Zijn roman Camera Obscura (1932) die niets aan het
gelijknamige boek van Beets ontleent, verscheen in zeven talen en kwam in 1950
onder de titel Laughter in the dark in Amerika uit. In 1940 vertrok Nabokov naar de
Verenigde Staten, waar hij in het Engels een aantal romans (The real life of Sebastian
Knight, Bend Sinister), memoires (Conclusive evidence), een literaire biografie
(Nicolai Gogol) en enige wetenschappelijke werken over vlinders schreef.
In Pnin heeft Nabokov een geëmigreerde Russische geleerde getekend die de
aansluiting met de nieuwe wereld niet heeft kunnen vinden, een potsierlijk en
beklagenswaardig individu. Professor Pnin is de tragische emigrant die te hoekig en
te rechtschapen is om zich te vormen naar de Amerikaanse samenleving, zoals
Nabokov zelf de geslaagde emigrant is, een aangepast levenskunstenaar die de
handicaps van de ontworsteling in geestelijk profijt weet om te zetten. Pnin spreekt
een abominabel Engels en Amerika blijft voor hem een ondoordringbaar gekkenhuis,
waarin hij rondwaart bezield door een dapper streven naar begrip en met een
onuitputtelijk reservoir van hoffelijkheid en parate, maar onpraktische kennis.
Met zijn breed bovenlijf en kleine spillebeentjes is hij een soort van exotisch insekt,
dat ergens tegen op kruipt, maar telkens weer een stukje valt. Pnin is de dupe van
allerlei domme intriges. Ondanks zijn onverstoorbare preciesheid stapt hij gewoonlijk
in verkeerde treinen, verwart hij mensen met elkaar, is hij gedwongen zeldzame
boeken terug te brengen naar de biblio-
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theek omdat zij zijn opgevraagd door een ander die hij zelf blijkt te zijn.
Pnin kan alleen maar leven met de methoden en de maatstaven die hem eens voor
altijd hebben gevormd. De satire is tenslotte in mindere mate tegen hem gericht dan
tegen de andere mensen, zowel zijn Russische ex-vrouw als zijn Amerikaanse collega's
die misbruik maken van zijn goedheid en weerloosheid. Nabokov schetst ook het
milieu van Russische intellectuelen in Amerika met hun verschillende graden van
aangepastheid, hun gezamenlijk heimwee en de vreemdheid van hun kinderen
daartegenover, die helemaal Amerikaans zijn en niets van hun ouders begrijpen.
De roman Pnin is een vriendelijke, maar soms ook scherpe satire, enigszins
fragmentarisch en schetsmatig, maar ook langzaam verpozend en proevend
geschreven. Het boek verschilt daardoor hemelsbreed van Lolita, dat veel sterker en
gedrevener is, lyrisch en boosaardig tegelijk, en dat veel meer de indruk maakt een
'noodzakelijk' boek te zijn, ondanks de extreme pose die de schrijver hier aanneemt
en de trucs in de compositie die bij zijn systeem horen.
Lolita heeft met pornografie niets te maken, maar toch kan men begrijpen dat een
aantal Amerikaanse uitgevers voor de publikatie is teruggeschrikt. Er komt geen
onvertogen woord in voor en sommige voor het thema noodzakelijke beschrijvingen
zijn sober genoeg gehouden, maar het thema zelf heeft iets schokkends voor vele
lezers. Het boek behelst namelijk de uitvoerige bekentenis van een maniak, een man
van middelbare leeftijd die zich in seksueel opzicht speciaal voelt aangetrokken tot
'nymphets', d.w.z. meisjes tussen negen en veertien jaar die aan zijn bijzondere
voorwaarden van 'geheimzinnige charme' voldoen. Het pijnlijke van de zaak is dat
Nabokov zijn geest, zijn eruditie, zijn spottende kritiek, kortom al zijn superieure
schrijversgaven heeft geleend aan zijn seksuele maniak, Humbert Humbert, waardoor
het boek een veel klemmender en authentieker indruk maakt dan een louter literaire
fantasie.
De heer Humbert, die zijn biecht opschrijft 'onder observatie' in de
psychopatenafdeling van de gevangenis, is zelf ook schrijver, een literair en
psychologisch geschoold man, die zijn 'fixatie'
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aan de 'nymphets' met een ontroerend vertelde jeugdervaring verklaart. Op 13-jarige
leeftijd heeft hij aan de Rivièra, waar zijn vader een hotel had, een gebrekkige, maar
hevige liefdesaffaire beleefd met een meisje van zijn leeftijd dat hij Annabel Leigh
noemt: een duidelijke verwijzing naar Edgar Allan Poe's Annabel Lee ('I was a child
and she was a child - In this kingdom by the sea - But we loved with a love that was
more than love -' etc.). Evenals Poe's poëtisch nimfje sterft Humbert's Annabel als
kind en daardoor blijft zijn liefde voor het uiterst jeugdige meisje een voor eeuwig
onafgemaakte zaak. Zijn leven lang blijft Humbert op de loer naar prille meisjes,
quasi-onschuldig zittend in parken tussen spelende kinderen, rondhangend in de
buurt van scholen, gekweld door de onmogelijkheid om een 'nimfje' te bezitten.
Na een mislukt huwelijk vindt hij in Amerika in het dochtertje van zijn hospita,
die weduwe is, plotseling een duplicaat van Annabel: Dolores (met een reminiscentie
aan Swinburne's gedicht; Humbert Humbert zoekt telkens alibi's in de literatuur:
Dante, Petrarca, Lewis Carroll; Goethe's 'Erlkönig' is zelfs nog onfatsoenlijker...) of
met een liefkozend naampje: Lolita. Hij trouwt met haar moeder, die hij overweegt
te vermoorden, hetgeen niet nodig blijkt te zijn want zij wordt overreden.
De gruwelijke toestanden waarop Humbert Humbert en de lezer zich dan
voorbereiden, doen zich voor in een onverwachte vorm. Lolita verleidt namelijk haar
stiefvader. (Zij bleek in een zomerkamp al de nodige ervaringen te hebben opgedaan.)
Dan volgt een autotocht door de Verenigde Staten, overnachtingen in hotels en motels.
Het kind is de slavin van de man en wreekt zich langzamerhand door hem tot haar
slaaf te maken. De combinatie van sadisme en medelijden, van meevoelen met de
maniak en gruwen van hem, van honende kritiek op de domheid en burgerlijkheid
van het meisje tezamen met een teder en ontroerd gevoel voor de psychische
verminking waaraan zij onderworpen wordt, deze dooreenmenging van
tegenstrijdigheden is, voor zover ik weet, zonder precedent. Bovendien gaat dit alles
vergezeld van een dodelijke satire op Amerikaanse toestanden, Amerikaanse scholen,
vergelijkbaar met de satire in Pnin, maar nu fel en wreed, in de toonaard van een
heel gezonde gek, verteld met de barbaarse kluchtigheid van een schelmenroman.
Lolita wordt
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tenslotte geschaakt door een andere maniak, maar deze is impotent en een succesrijk
schrijver. Humbert Humbert vindt hem na jaren terug, als Lolita al geen nimfje meer
is, en doorzeeft hem in een dolzinnige scène met een ongehoorde hoeveelheid kogels,
terwijl de man hem in welgefraseerd Oxford-Engels van repliek dient.
Ongetwijfeld zullen veel mensen dit een heel naar boek vinden. Het wekt weerzin
omdat het een van de weinige taboes openscheurt die ons nog gelaten waren. Aan
de andere kant: accepteert men eenmaal de 'zwarte' literatuur, de literatuur die zich
met gruwelen bezighoudt en in de zenuwen snijdt, dan is er weinig zwarte literatuur
die zoveel ontroerends en zoveel onweerstaanbaar kluchtigs heeft als Lolita.
Er zijn beoordelaars geweest van dit boek die de affaire tussen Humbert Humbert
en Lolita symbolisch hebben willen duiden als Nabokov's vrijage met Amerika dat
nog zo onvolwassen is. Onzin. Anderen willen er niets anders in zien dan een fantasie,
een literaire tour de force. Ook dat is m.i. onzin.
In hoeverre Nabokov zelf zich aangetrokken voelt tot 'nymphets' kunnen wij
gevoeglijk in het midden laten, maar dat hij in dit bewogen en geïnspireerd geschreven
boek een persoonlijke tragiek heeft uitgebeeld, hoezeer ook vervormd en extreem
gemaakt, is toch wel waarschijnlijk.
Deze schrijver was als dichter en romancier tot zijn veertigste jaar een Russische
auteur. Het moeten loslaten van het Russisch heeft hij zijn 'persoonlijke tragedie'
genoemd: 'Mijn vloeiende, rijke en oneindig gedweeë Russische taal... een
toverspiegel, een fluwelen gordijn met zijn zwijgende evocaties van een bekende
wereld', een tragedie overigens die volgens hem niemand hoeft te interesseren. Des
te bewonderenswaardiger is de rijkdom van het Engels dat hij hanteert met een
volmaakt gemak, maar toch met de blijvende verwondering over de eigenaardigheden
ervan die zich uit in woordspelingen en grapjes over de letterlijke betekenissen van
woorden, waaraan men de vreemdeling, in dit geval de uiterst taalgevoelige
vreemdeling, herkent. Arthur Koestier heeft dezelfde overgang op een oppervlakkiger
manier beleefd. Nabokov is veel meer dan deze van het Duits op het Engels
overgeschakelde Hongaar een 'kunstenaar', een plant die diepe wortels
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nodig heeft. (De Pool Conrad is een ander geval, is nooit een Pools auteur geweest
voordat hij Engels ging schrijven.)
Het opmerkelijke nu van Nabokov is dat zijn aanpassing zo goed is geslaagd. In
tegenstelling tot 'professor Pnin' lijkt professor Nabokov een virtuoos van soepel
begrip, een briljant voorbeeld van een 'geslaagde emigrant', die zich in de Amerikaanse
wereld beweegt als een vis in het water en die kan spelen met zijn nieuwe omgeving,
met de psychologische en sociologische methoden die er in zwang zijn, met de taal,
met literaire onderwerpen en met de tragiek waaraan hij zelf is ontsnapt.
Nu is mijn veronderstelling dat onder de totale satire die Nabokov bedrijft, waarin
niets en niemand wordt gespaard, toch af en toe de tragiek van de balling doorbreekt
en omdat zij van zoveel dieper komt dan bij de 'Pnins' is zij ook des te feller,
onstuimiger en baldadiger. De tragiek van de balling is de tragiek van de man die
van zijn jeugd is afgesneden en die er ongeneeslijk aan verknocht is. Juist de
gemakkelijke aanpassing aan Amerika en het Engels impliceert een emotionele
onbevredigdheid. Lolita of de fixatie aan een jeugdliefde is daarom een heel plausibele
uitbeelding van die situatie. En waarom zou men het niet nog letterlijker nemen?
Waarom zou de jonge Nabokov niet werkelijk een Annabel Leigh hebben bemind,
zoals Poe ook werkelijk een Annabel Lee heeft bemind 'in a kingdom by the sea',
dat weggespoeld is door een revolutie die niet kan worden teruggedraaid?

Nabokov's dozen
Korte verhalen zijn er in allerlei soorten, maar men kan, heel globaal, twee types
onderscheiden: het verhaal dat een gemoedsbeweging van de schrijver uitdrukt, een
stemming, een heimwee, een gevoelsimpressie in proza en daartegenover de anekdote,
het verhaal met een ontknoping. Het sentiment dat een verhaal van de eerste soort
heeft opgeleverd zou ook in een lyrisch gedicht, korter, abstracter, maar niet wezenlijk
anders, kunnen zijn uitgedrukt. Een praktisch aangelegde lezer zonder zintuig voor
gevoelsnuances zou zo'n verhaal niet aardig vinden en zeker niet kunnen navertellen.
Met een verhaal van het tweede type zou
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die lezer daarentegen geen moeilijkheden hebben. Met zijn zin voor het feitelijke
zou hij de intrige en het verrassende element van het slot kunnen waarderen en, zo
nodig, reproduceren.
De geringe populariteit van het korte verhaal is ten dele verklaarbaar door het
overwegende impressionisme erin en door de afkeer die nuchtere mensen hebben
van proza zonder kop of staart. Het korte verhaal is in diskrediet, omdat zoveel in
dat genre de kenmerken bezit van wat in de vaderlandse literatuur wordt aangeduid
met het woord 'schets'. Het anekdotische verhaal aan de andere kant gaat gemakkelijk
lijden onder de uitvoerige behandeling van feitjes: de schrijvers gaan zich verdiepen
in het dorpsleven en neigen tot het schrijven van 'vertellingen', al dan niet
'over-Betuws'.
Een pure schets kan verrukkelijk zijn als de lyriek penetrant genoeg is en zo kan
een verhaal dat uitsluitend een vertelling is indrukwekkend worden door een
geïnspireerde vernuftigheid. Valery Larbaud's schetsen uit het kinderleven Enfantines
vormen een voorbeeld van de eerste, Edgar Allan Poe's verhalen van de tweede soort.
Maar gewoonlijk leveren de schrijvers van goede korte verhalen ons mengprodukten:
de impressie wordt enigszins geordend door een intrige of de anekdote wordt 'gevoelig'
gemaakt met wat stemming en couleur locale.
Wie de korte verhalen leest gebundeld in Nabokov's dozen, wordt getroffen door
een ongewone combinatie. De vernuftigheid van de anekdote (die men vaak genoeg
een 'stunt' kan noemen) lijkt overheersend, maar wordt bij nader inzien en vooral bij
een herinnering aan het verhaal, als de feiten alweer verbleekt zijn, overtroffen door
de lyriek van de stemming, door een emotioneel landschap dat zich bij een zintuiglijk
ondergane werkelijkheid aansluit.
Nabokov is een opvallende stunt-schrijver, maar zijn stunts zijn steeds in dienst
van zijn heimwee dat met verbetenheid maar vergeefs het onachterhaalbare leven
nazit. Zijn roman Lolita, waarmee deze schrijver-voor-'kenners' plotseling beroemd
is geworden, is een goed voorbeeld van het soort 'stunt' zoals hij ook elders toepast.
Ook Laughter in the dark berust op een stunt die een levensgevoel verbeeldt. De
blinde wiens jeugdige vrouw zonder dat hij
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het weet een minnaar op kousevoeten in huis heeft is ook zo'n tragisch door het leven
bedrogen en bespotte figuur.
De grondstemming bij Nabokov, deze 'misplaced person' bij uitstek, is telkens:
wij zijn misplaatst, wij zijn ergens verzeild geraakt waar wij niet thuishoren, in een
tijd waarin onze gevoelens niet passen, want die gevoelens zijn in onze jeugd en in
een ander land ontwaakt. Wij zijn 'misplaced persons', onaangepaste slachtoffers,
tragisch, aanstotelijk, belachelijk. Het leven dat ons deze poets bakt is een heel
bedenkelijke zaak. Hij noemt het in een van zijn verhalen in Nabokov's dozen een
'assistant producer'. De gebeurtenissen hebben geen zinvol verband, zoals een echte
'producer' eraan zou geven. Ze zijn stuntelig bedacht, een beetje idioot, ongeschikt
voor de personages die ze moeten ondergaan. De liefde van het twaalfjarig jongetje
in Biarritz kon niet tot een harmonische ontplooiing komen, omdat de leiding in
handen is van een tweederangskracht, van een assistent-regisseur, die de boel door
elkaar gooit.
Daarom zijn dezelfde dingen die zo pijnlijk en verdrietig zijn tegelijkertijd zo
potsierlijk en vermakelijk. Iedere stunt van Nabokov laat zien dat de tragedie een
klucht is, omdat de 'assistant producer' de zaken niet uit elkaar kan houden.
Pnin is een uit Rusland geëmigreerde professor die onophoudelijk in botsing komt
met de eigenaardigheden van het Amerikaanse leven, maar zijn waardigheid houdt
het uit tegen zijn belachelijkheid, al wordt zijn vitaliteit vooral gevoed door de taaiheid
van zijn nostalgie.
In Nabokov's dozen vindt men telkens dit gebrek aan synchronisatie van de mensen
en hun lot. De onbekende, in zijn jeugd gestorven dichter, die een halve eeuw later
monumentaal herdacht wordt, komt zijn eigen herdenking bijwonen, omdat zijn dood
indertijd een geënsceneerde vlucht voor schuldeisers was. Men beschouwt hem als
een indringer en een bedrieger en de schrijver laat in het midden wat de waarheid is.
Ook al is hij dezelfde man, dan nog is er geen sprake van dat hij het verleden voor
zich zou kunnen opeisen. De enige waarheid is dat het verleden bijgezette historie
is, geschikt voor herdenkingen, legendes en onderwijs. Een levende oude heer kan
niet worden geïdentificeerd met een jonge dichter van vijftig jaar geleden. Een oude
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man is per definitie een bedrieger als hij zich op het verleden beroept.
In een ander verhaal droomt een vlinderverzamelaar zijn leven lang van een reis
die hij eens wil ondernemen om zelf de zeldzame vlinders te vangen op de verre en
exotische plaatsen die hij alleen uit zijn boeken kent. Maar als hij op het punt staat
te vertrekken met geld dat hij door een schaamteloze oplichterij in handen heeft
gekregen, wordt hij door een hartverlamming geveld.
Telkens weer is de gebrekkige synchronisatie van de 'assistent-regisseur' de oorzaak
van de misplaatstheid der mensen. De personages passen niet bij de gebeurtenissen.
Iemand is verliefd op een vrouw die niet voor hem bestemd is, maar de regie is wel
zo goed om ze periodiek met elkaar in aanraking te brengen. Dan zijn er
dubbelgangers, elkaar compromitterende naamgenoten, aan elkaar vastzittende
tweelingen, die elkaar hinderen, omdat de wijsheid van het lot gering is en zijn grillen
onuitputtelijk.
Er zijn in deze bundel ook enkele zuivere jeugdherinneringen waarin de poëzie
van het heimwee niet gesteund wordt door een stunt, maar uitsluitend door de
glimlachende gevoeligheid en de altijd waakzame intelligentie van deze erudiete
auteur, die ook in het gebruik van zijn verworven taal een virtuoos is. Maar altijd is
er iets meer dan de combinatie van anekdote en stemming in deze verhalen, een
element dat juist uit de chemische verbinding ervan voortkomt: een besef van tragiek
die tevens een bereidheid tot lachen is, een samenstelling die wel vaker het
levensklimaat vormt van de emigrant, maar zelden in zo'n evenwicht. Er is bij
Nabokov's ingrediënten altijd een surplus, volgens dezelfde logica waardoor zijn
'dozijn' uit dertien verhalen bestaat.

Pale fire
Pale fire is niet minder imposant en buitenissig dan Lolita, al zal het minder opzien
baren, omdat de lezer van dit boek meer moeite moet doen om de bedoelingen en de
kwaliteiten ervan te ontdekken. De schrijver, virtuozer taalkunstenaar en literair
jongleur dan ooit, heeft zich hier teruggetrokken achter een
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façade van poëtische en literair-kritische techniek. Weliswaar gluurt de baldadige
satiricus die hij ook is door alle gaten naar buiten, weliswaar is er een amusante en
emotionele inhoud die niet voor die van Lolita onderdoet, compositie en vorm van
het boek houden de gemakzuchtige lezer op een afstand.
Pale fire bestaat in de eerste plaats uit een gedicht van 999 regels, verdeeld in vier
zangen, dat geschreven heet te zijn door een Amerikaanse dichter, genaamd John
Francis Shade (1898-1959). Verder is er een voorrede van een zekere Charles Kinbote,
de 'editor' (literair bezorger) van het gedicht, die uitlegt hoe Shade het in de laatste
twintig dagen van zijn leven had vervaardigd. Deze Kinbote blijkt een uit het verre
noordelijke land Zembla afkomstige taalgeleerde te zijn, een enigszins excentriek
en pompeus man, die zich op een vaak onkiese manier aan de dichter had
opgedrongen.
Het grootste deel van het boek wordt in beslag genomen door een commentaar in
noten van deze Kinbote op het gedicht van Shade. Het merkwaardige van dit
commentaar is dat Kinbote daarin veel meer over zichzelf vertelt en over de afgezette
koning van Zembla dan over Shade en zijn gedicht. Tenslotte is er een index, die
niet alleen alfabetisch recapituleert, maar ook aanvullende inlichtingen geeft. Deze
vier onderdelen (voorrede, gedicht, commentaar en index) vormen samen een doolhof,
een puzzel vol gemaskerde betekenissen en verrassende onthullingen. Men kan er
dagenlang mee bezig zijn, men kan honderden ontdekkingen doen, onmiskenbaar
juiste en twijfelachtige en dan toch nog, zoals de slimme Mary McCarthy blijkens
haar uitvoerige artikel in Encounter (okt. '62) wat de hoofdzaak betreft op een
dwaalspoor zijn.
Nu ben ik persoonlijk helemaal geen voorstander van puzzels in de literatuur, die
immers een ander soort ontvankelijkheid veronderstelt dan listigheid in het oplossen
van raadseltjes. Een goede schrijver brengt geen vertroebeling teweeg, maar een
verheldering. Dat neemt niet weg dat ook het verhelderde probleem nog raadselachtig
kan zijn. De lezer mag bovendien, geloof ik, niet reclameren, als hetgeen de schrijver
wil meedelen juist een mysterie is, niet in de zin van een detectiveroman, waarbij
men aan het eind precies weet, wie en hoe en wat, maar in de zin van
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een niet of moeilijk doorzichtige structuur, waarvan de eerste waarneming bedrieglijk
is en de laatste alles op losse schroeven zet.
Pale fire is in hoofdzaak de afbeelding van zo'n mysterieuze constellatie, een
wereld van spiegelingen die misleidend en gevaarlijk zijn. Nabokov heeft hier dus
wel het recht de lezer in een labyrint te brengen, al heeft hij - uit speelsheid, uit
overmoedige knapheid, uit behoefte misschien ook om zich achter een rookgordijn
in veiligheid te brengen - nog andere dan strikt noodzakelijke mystificaties en
gedaanteverwisselingen aangebracht.
Blijkens zijn gedicht is Shade een dichter van het type Robert Frost: traditioneel,
sterk gericht op de natuur en geneigd tot een vaak innemende eenvoud en directheid.
Het gedicht dat hij in de twintig dagen voor zijn dood geschreven zou hebben, hangt
ten nauwste samen met die komende dood. Hij geeft een overzicht van zijn leven,
hij memoreert zijn afstamming, zijn huwelijk en het centrale drama van zijn bestaan:
de zelfmoord van zijn dochter Hazel. Daaraan verbindt hij speculaties over het
hiernamaals, voor een ongelovig man als hij een moeilijk doordringbaar gebied. Hij
heeft echter enkele aanknopingspunten. Als kind heeft hij enige tijd aan een soort
van epileptische aanvallen geleden en in de vorige herfst heeft hij een hartaanval
gehad die een black-out veroorzaakte waarin hij meende aan gene zijde van de grens
tussen leven en dood een witte fontein te hebben gezien.
In de laatste zang kondigt Shade enige malen grandioze onderwerpen aan, de
schoonheid, het kwaad, de wanhoop, maar in plaats van daar op in te gaan verliest
hij zich in de beschrijvingen van futiliteiten, zoals zijn gewoonte om zich te scheren
in het bad, en het gedicht eindigt in een vredige en zelfs knusse avondstemming.
De commentator die in de voorrede en de noten aan het woord is, lijkt een
vreemdsoortig personage: hij noemt zichzelf Kinbote en is sinds enkele maanden
collega en buurman van de dichter, die docent is aan een Amerikaans college. In zijn
annotaties vertelt hij tamelijk uitvoerig het levensverhaal van Charles Xavier de
Beminde, de voormalige koning van Zembla, het land waaruit
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ook Kinbote afkomstig is. Het blijkt al spoedig waarom Kinbote zich zo voor deze
koning interesseert. Hij laat met steeds grotere duidelijkheid doorschemeren dat hij
zelf de gevluchte Charles Xavier de Beminde is. Hij heeft alle reden om zijn identiteit
te verbergen, want een revolutionaire organisatie in Zembla heeft het op zijn leven
gemunt. Deze organisatie, die de Schaduwen heet, heeft toevallig op de dag waarop
Shade zijn gedicht begon te schrijven, een moordenaar aangewezen om Kinbote uit
de weg te ruimen. Alweer toevallig op de dag waarop Shade zijn gedicht heeft
voltooid, richt deze moordenaar (die naar vele namen luistert, o.a. naar die van Jakob
Gradus) zijn revolver op Kinbote, maar hij raakt en doodt bij vergissing de naast
Kinbote wandelende Shade. Kinbote maakt zich meester van Shade's manuscript en
hij ontfutselt door een handige manoeuvre aan de geschokte weduwe haar
toestemming om de uitgave van Pale fire te verzorgen.
Een vreemde geschiedenis. Wat heeft de excentrieke ex-koning van Zembla met
de Amerikaanse dichter te maken? Uit de verhalen van Kinbote is af te leiden dat de
dichter zijn opdringerige buurman gereserveerd maar niet onwelwillend bejegend
heeft, terwijl Sybil, de vrouw van Shade, bepaald een afkeer van hem aan de dag
heeft gelegd. Kinbote van zijn kant was sinds jaren een bewonderaar van de dichter,
wiens poëzie hij vroeger al eens in het 'Zemblaans' heeft proberen te vertalen. Hij
zoekt contact met Shade in de hoop niet alleen dat de luie dichter weer aan het werk
zal gaan, maar ook dat hij de interessante levensgeschiedenis van Kinbote, alias
koning Charles, als onderwerp voor zijn gedicht zal gebruiken.
Als Kinbote echter na de dood van Shade diens gedicht ademloos doorleest, vindt
hij tot zijn ontgoocheling niets terug van al het prachtige materiaal over Zembla dat
hij erin hoopte aan te treffen en waarmee hij de dichter in talrijke gezamenlijke
wandelingen zorgvuldig had 'gevoed'. Geen woord in het gedicht over Zembla of
over Charles Xavier de Beminde. Hoogstens een paar nogal verborgen toespelingen
in de verworpen varianten die Kinbote in de noten meedeelt, maar van de duidelijkste
van deze toespelingen moet hij in een latere noot toegeven dat die door hem
persoonlijk vervalst is.
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Ook de eerste indruk van de lezer zal moeten zijn dat er geen aanwijsbaar verband
is tussen het vriendelijk keuvelende, soms ook diepzinnige en ontroerende gedicht
van Shade en het fantastische, halfgare commentaar van Kinbote. Na een
oppervlakkige kennisneming van Pale fire zou men kunnen denken, dat Nabokov
een satire heeft geschreven op de beroepsdeformatie van de academische literator,
die niet alleen een tekst die voor zichzelf spreekt overwoekert met zijn commentaar,
maar die ook probeert door middel van een schijnbaar wetenschappelijke interpretatie
eigen ervaringen en gedachten in de plaats te stellen van de totaal daarvan
verschillende bedoelingen van de dichter.
De aanhanger van deze interpretatie zou verder kunnen menen dat Nabokov ter
wille van het satirische effect het contrast tussen de dichter en de commentator zo
extreem mogelijk heeft gemaakt. Charles Xavier Kinbote is pederast, vegetariër,
uitbundig, extrovert, zelfingenomen, religieus, een atletische man met een baard,
kortom in alle opzichten de tegenpool van de vriendelijke, bescheiden, in zichzelf
gekeerde agnostische dichter Shade. Op de egocentrische Kinbote is erg veel aan te
merken, tenzij men meent - waar trouwens alle aanleiding toe bestaat - dat hij
krankzinnig is. Op de beminnelijke Shade is maar heel weinig aan te merken. Uit
Kinbote's commentaar blijkt dat de naam van de dichter nog al eens samen wordt
genoemd met die van een opvallende vrouwelijke student en dat hij meer drinkt dan
hij zijn vrouw laat merken. Overigens bestaat er onder de docenten en hun vrouwen
alleen maar verbazing dat verfijnde lieden als John en Sybil Shade omgang hebben
met zo'n onmogelijke ijdele gek als Charles Kinbote.
Nu kan men inderdaad het optreden van Kinbote enigszins verklaren door aan te
nemen, dat hij eigenlijk de gek geworden professor Botkin is, die zich is gaan
verbeelden de gevluchte koning van het imaginaire Zembla te zijn, maar die in
werkelijkheid een uit Rusland afkomstige banneling is, die als homoseksueel een
achtervolgingscomplex heeft ontwikkeld en zich verbergt door alles om te keren
(ook zijn naam). De revolutie in Zembla, de Schaduwen die de koning achternazitten
en de hele roman daarover, die het commentaar bevat, zouden dan de waan-ideeën
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zijn van een gestoorde geest. De moordenaar van Shade is dan niet de uit Zembla
afkomstige Gradus, maar, zoals de politie ook aanneemt, een andere gek, een uit een
inrichting ontsnapte misdadiger, die zich wilde wreken op de rechter die hem
veroordeeld had, een rechter met wie John Shade toevallig een uiterlijke gelijkenis
vertoonde.
Het is kenmerkend voor Nabokov's soort humor dat hij zich beijverd heeft om
deze verklaring aannemelijk te maken. Het is een verklaring die het mysterieuze
misschien opheft, maar die een ander, veel groter mysterie schept door iedere relatie
tussen het gedicht en het commentaar te verbreken.
Kinbote (of Botkin als men wil) legt er in zijn commentaar de nadruk op dat men
het gedicht van Shade zonder zijn toelichting niet kan begrijpen. Op het eerste gezicht
is dat onzin, want de roman over Zembla en het leven van Shade lijken twee
verschillende dingen en als 'Zembla' niets anders is dan een waanidee van Botkin,
dan spreekt het vanzelf dat alles wat daarop betrekking heeft ondeugdelijk is ter
verklaring van Shade's gedicht. In dat geval zou het hele boek van Nabokov ook
niets meer zijn dan een bijzonder onbeduidende grap. Dat is een stelling die bij
nauwkeurige lezing van het boek niet is vol te houden.
Het verwarrende is dat Nabokov ook de suggesties van diepere betekenissen en
de verbindende associaties tussen tekst en commentaar met gulle hand heeft
rondgestrooid, zodat sommige lezers tot de conclusie zijn gekomen dat men aan het
boek een aantal onderling tegenstrijdige interpretaties kan geven: op het ene plan is
het dit, op het andere plan is het dat en op een nog hoger plan is het weer iets anders.
Men moet er, geloof ik, van uitgaan, dat de dagelijkse werkelijkheid waaraan men
Pale fire door middel van een 'verklaring' zou willen verbinden, in het gedicht
evenmin als in het commentaar aan de orde komt. Misschien is het gedicht nog het
meest 'werkelijke' in het boek, maar de dichter zelf is een vrucht van de verbeelding
die 'onze' wereld heeft getransponeerd in een geïdealiseerde natuurwereld, een
'Arcadië', of exacter gezegd in 'shade', de schaduw van bomen en heesters, waar men
vooral te maken heeft met vogels, vlinders en bloemen.
Shade begint zijn gedicht, met zich te vereenzelvigen met de
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schaduw van een 'waxwing', een pestvogel, die zich te pletter heeft gevlogen tegen
een vensterruit, waarin het blauw van de hemel weerspiegeld was:
I was the shadow of the waxwing slain
By the false azure in the windowpane;

De dichter Shade is de zoon van amateur-ornithologen en zijn vrouw is een zwaluw
(Sybil Irondell). Hij was opgevoed door zijn tante Maud Shade
(Maud-Moth-nachtvlinder), een artistieke en ongegeneerde dame die na haar dood
op een onschuldige manier rondspookt, tenminste als Shade's laatgeboren dochter
Hazel (Hazelaar, de boom van de wichelroede) in de buurt is. Deze Hazel, haar vaders
oogappel, is een zorgenkindje. Zij roept niet alleen poltergeist-verschijnselen op, zij
is ook een dik en loensend meisje, dat nooit mee uit wordt gevraagd. Na een bijzonder
teleurstellende ervaring verdrinkt zij zich in een meer. Het is deze zelfmoord die
John Shade zich doet verdiepen in de problemen van dood en hiernamaals. Op de
dag dat hij zijn hartaanval krijgt, waarin hij het bewustzijn verliest, een jaar na de
dood van Hazel, arriveert volgens het commentaar van Kinbote de uit Zembla
gevluchte koning Charles Xavier de Beminde in Amerika.
Indien men nu ook weet dat Shade zich de laatste jaren heeft beziggehouden met
de Engelse dichter Alexander Pope (1688-1744), over wie hij een boek heeft
geschreven en in wiens Essay on Man de naam 'Zembla' voorkomt, dan heeft men
enige aanrakingspunten tussen Shade en Kinbote die niet verklaard worden door
mededelingen van Kinbote zelf of door veronderstellingen over de waanzinnig
geworden Botkin. M.i. is de raadselachtige figuur van Shade's commentator alleen
te begrijpen als zijn gepersonifieerd onderbewustzijn, dat Shade zelf heeft te
voorschijn geroepen uit het verre spiegelland Zembla, waar hij zich verborgen hield.
En men moet dit onderbewustzijn of onbewuste begrijpen in de zin die de Zwitserse
psycholoog C.G. Jung eraan heeft gegeven. Voor Jung immers is het onbewuste de
schaduw of het omgekeerde spiegelbeeld van het bewuste.
Alleen volgens deze theorie is het begrijpelijk dat Nabokov Kinbote in alle
opzichten tot het tegendeel heeft gemaakt van
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Shade. Shade is de schaduw van de 'waxwing' maar Kinbote is de 'waxwing' zelf,
een vogel die dan ook in het wapen van de koningen van Zembla voorkomt. In
dezelfde rode lak die de vleugels van de 'waxwing' kleurt, is de koning gekleed als
hij zijn land ontvlucht. Hij is opgeroepen door Shade, omdat deze over dezelfde
paranormale vermogens beschikt als zijn tante en zijn dochter. Sinds de dood van
Maud Shade gebruikt hij trouwens haar favoriete wandelstok, een toverstaf waarmee
het onzichtbare zichtbaar kan worden gemaakt.
Of nu voor de materialisatie van Shade's onbewuste gebruik gemaakt wordt van
de persoon van de réfugié Botkin doet m.i. weinig ter zake. Alle eigenschappen van
Kinbote behoren in elk geval bij Shade, omdat zij de ongerealiseerde tegendelen van
zijn eigenschappen zijn.
Door de dood van zijn dochter is Shade aan een zelfonderzoek begonnen dat heel
dit verborgen en ondergrondse deel van zijn persoonlijkheid naar boven heeft gebracht.
Het wordt door hem niet herkend en zeker niet als een deel van hemzelf geaccepteerd,
hoe hardnekkig de pogingen van het onbewuste ook waren om zich aan Shade bekend
te maken.
Het belangrijkste motief dat Shade en Kinbote gescheiden houdt, is de
homoseksualiteit van de laatste. In Shade's bewustzijn, voor zover dat uit zijn gedicht
blijkt, is er vrijwel geen spoor van te vinden. Alleen in de vermelding van de
aanleiding tot zijn epileptische flauwtes op elfjarige leeftijd, een opwindbaar
speelgoedjongetje achter een kruiwagentje, geeft Nabokov een sleutel tot een wereld
die voor Shade ondergronds blijft, totdat hij als een van de laatste beelden voor zijn
dood Kinbote's beminde tuinman achter een kruiwagen ziet lopen (regel 999).
Ook de moordenaar Jakob Gradus, uit Zembla gezonden om de koning te doden
en die uiteraard niet 'de koning' doodt (Jungiaans: een onsterfelijk archetype) maar
Shade, is een deel van Shade's eigen persoonlijkheid. Gradus is de geleidelijke
afbraak, het oud-worden van Shade. Hij is een handelaar in sterke drank, omdat de
voor Shade's gezondheid schadelijke alcohol zijn geheime zonde is. Hij is een
glasmaker, omdat glas het bedrieglijke spiegelmateriaal is waartegen vogels zich te
pletter vliegen. Hij is een revolutionair, omdat hij de koningen van de ziel uit hun
verre
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onbewuste rijken verjaagt. Een van zijn vele namen is Jack Degree (ofte wel Jaap
Maat) en onder die naam komt hij voor in Pope's Essay on Man (1, 283, 284):
Know thy own point: this kind, this due degree
Of blindness, weakness, Heaven bestows on thee.

Jack Degree is tevens de maat van Shade's gedicht. Bij de eerste regel van Canto I
is hij aangewezen, bij het begin van Canto II vertrekt hij uit Zembla, bij de vordering
van het gedicht komt hij steeds nader, gestoken in een bruin pak als een afgevallen
blad dringt hij Shade's groene wereld binnen en als deze zijn gedicht voltooid heeft
op de laatste regel na, regel 1000 die gelijk zal zijn aan regel 1 ('I was the shadow
of the waxwing slain'), doodt hij hem.
Het is moeilijk om ook maar enigszins een indruk te geven van dit aan associaties,
toespelingen, parallellen en duplicaten overvolle boek. Kinbote, de gek, spreekt in
zijn commentaar vrijwel uitsluitend de waarheid. Shade's portret van Sybil in zijn
gedicht lijkt inderdaad meer op de dertigjarige koningin Disa dan op de zestigjarige
vrouw van de dichter, omdat precies zij het is die beschreven wordt. Maar koning
Charles, die haar wakend niet beminnen kan, is verliefd op haar in zijn dromen,
precies omgekeerd als Shade's relatie tot Sybil. De eenzame koningin Disa (een
orchidee) is Duchess of Payne, in wier wapen een vlinder voorkomt die Shade enige
malen vereenzelvigt met zijn geliefde Sybil.
De dingen in het groene vogel- en vlinderland van de Shades hebben hun
omgekeerde spiegelbeelden in het verre Zembla. In beide gebieden speelt het werk
van Shakespeare, in wiens stukken veel afgezette koningen voorkomen of een noodlot
optreedt dat zich halverwege omkeert, een belangrijke rol. Exton, de plaats waar
Sybil Shade een eind aan haar leven maakte, was ook de naam van de moordenaar
van de afgezette homoseksuele koning Richard II. 'Pale fire' is een term uit Timon of
Athens die in het tweede deel van het stuk zijn eigen tegendeel wordt. De term heeft
betrekking op het vale licht dat de maan steelt van de zon, zoals het gedicht van
Shade het materiaal van de
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koning van Zembla niet rechtstreeks gebruikt, maar er een bleke weerschijn aan
ontleent.
De inhoud van het boek, kan men zeggen, is de constructie van een gedicht waarbij
het onbewuste deel van de dichter vergeefs zijn materiaal aanbiedt. De dichter gebruikt
het niet rechtstreeks. Om het geheel te genieten moet men het gedicht dus lezen met
het commentaar. Maar wel is het principe van de dubbelheid in de structuur van het
gedicht terug te vinden. Dit principe is besloten in de aan Pope ontleende gepaard
rijmende jambische regels (die men in het Engels 'heroic couplets' noemt). Het is
verder te vinden in de vier Canto's waarvan I en IV gelijk zijn in lengte, maar kleiner
dan II en III die ook gelijk zijn. Het hele gedicht heeft daardoor de vorm van een
reusachtige vlinder met vleugels gelijk aan verleden en toekomst, die elkaar raken
in de dodelijke regels 1 en 1000.
Dat de dichter (Shade) een mislukte poging heeft gedaan om het onbewuste
materiaal te integreren in zijn gedicht, vindt men weerspiegeld in de afgeknotte
aanlopen in het vierde deel. Nabokov heeft zijn dichter veel meegegeven, maar niet
alles. Zijn onderwerp was juist de afzonderlijkheid, het wanhopige isolement van de
onbewuste bouwsels, geplaatst naast de harmonische beperktheid van het bewuste
gedicht. Tezamen vormen zij een unieke tweeledigheid. Nog niet aangetoond is
echter of zij ook een geheel zouden kunnen vormen.

De Nabokov-Wilson brieven 1940-1971
De bewaard gebleven brieven die Vladimir Nabokov en Edmund Wilson elkaar in
de jaren 1940-1971 geschreven hebben en die in 1979 gepubliceerd zijn, vormen een
boeiend verslag van een vriendschap die na 25 jaar omsloeg in vijandschap en,
ondanks enkele pogingen tot verzoening, eindigde in bitterheid. De vijandschap was
al wel bekend door de felle, uitvoerige polemiek die in 1965 losbarstte over Nabokov's
Engelse vertaling van Poesjkin's roman in verzen Jevgeni Onegin en door Wilson's
onvriendelijke opmerkingen over Nabokov in zijn laatste boeken, Up-state (1971)
en A window on Russia (1972). Beide opponenten
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hadden in het begin van hun polemiek over de Poesjkin-vertaling weliswaar naar
hun oude betrekkingen verwezen, maar dat hun vriendschap bijzonder langdurig en
hartelijk was geweest, is door deze publikatie pas goed zichtbaar geworden.
De criticus Wilson (1895-1972) - hij heeft ook verhalen, toneelstukken en gedichten
geschreven, maar hij was toch in de eerste plaats criticus - heeft in zijn lange
publicistische loopbaan een enorme veelzijdigheid in zijn belangstellingen aan de
dag gelegd. In 1940, toen hij met Nabokov in aanraking kwam, had hij vooral op
twee terreinen uitmuntende prestaties geleverd. In de eerste plaats had hij in zijn
baanbrekende boek Axel's castle (1931) de Amerikaanse lezers bekend gemaakt met
het Europese symbolisme, waarbij hij o.a. had uitgelegd hoe je 'modernen' als Proust
en Joyce, die toen erg afschrikwekkend werden gevonden, kunt lezen en waarderen.
In de tweede plaats had hij de geschiedenis van het socialistische denken, dat
uitmondde in de Russische revolutie van 1917, neergelegd in To the Finland Station
(1940), een boeiende combinatie van portretten en ideeëngeschiedenis.
Dit politiek-ideologische deel van Wilson's belangstelling was voortgekomen uit
zijn afkeer van de Amerikaanse maatschappij, die uit elkaar scheen te vallen door
de beurskrach van 1929. Met vele andere intellectuelen vestigde hij zijn hoop toen
op de soort samenleving waarmee in Rusland een ten dele geslaagde proef scheen
te worden genomen. Hij bezocht de Sowjetunie in 1935, bestudeerde de revolutie in
het Marx-Engels-Instituut en schreef een niet kritiekloos, maar toch in welwillendheid
badend reisverslag. Hij was een aanhanger van de toen wijd verspreide opvatting dat
de erfenis van revolutie en leninisme door Stalin's tekortkomingen was aangetast,
maar niet onherstelbaar vernietigd.
Een ander resultaat van Wilson's reis was zijn verdiepte kennismaking met het
werk van Poesjkin en zijn besluit om Russisch te gaan leren omdat hij die dichter in
zijn eigen taal wilde kunnen lezen. Tegelijkertijd gaf de Russische emigrant Nabokov
(1899-1977), voor Hitler's terreur uit Berlijn naar Parijs gevlucht, in de Nouvelle
Revue Française blijk van zijn liefde voor Ruslands grote dichter ('Pouchkine ou le
vrai et le vraisemblable', NRF,
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maart 1937). Toen hij in mei 1940 na een twintigjarige moeizame worsteling om
zich als schrijver staande te houden in de kleine Russische milieus van Berlijn en
Parijs, in Amerika arriveerde, had hij met Wilson een breed terrein van
belangstellingen gemeen: de literatuur, de Russische en de Engelse taal, Poesjkin,
de Russische revolutie en Lenin, al hadden zij over die laatste twee tegenovergestelde
opinies.
Het eerste dat men opmerkt in de briefwisseling is dat Wilson zijn ontheemde
collega tegemoet treedt met hartelijkheid en daadwerkelijke steun. Hij brengt hem
in aanraking met tijdschriftredacteuren en uitgevers. Wilson is van het begin af aan
en gedurende vele jaren Nabokov's adviseur en helper geweest op het praktische
gebied van publikatie-mogelijkheden en honoraria. Als zijn nieuwe vriend hem al
na korte tijd een voorschot kan zenden voor zijn medewerking aan The New Republic,
is Nabokov blij verrast. 'Het is werkelijk verrukkelijk om eindelijk te leven in een
land waar een markt is voor zulke dingen', schrijft hij. Het betreft hier de vertaling
van een klein vers-drama van Poesjkin. Niet alleen had hij in de ruim twintig jaar
van zijn Europese ballingschap nooit zo'n markt gevonden, maar ook ontbrak bij
Wilson het soort wantrouwen waaraan de Russische ballingen in Europa en trouwens
ook in Amerika gewend waren. Zij hebben zich nooit aan het vooroordeel kunnen
onttrekken dat zij buiten hun land en volk geen functie konden hebben en dat zij
bovendien van een glorieus verleden dromende reactionairen zouden zijn, grootvorsten
en hun aanhangers, die als taxichauffeurs of nachtclub-portiers tot de curiositeiten
behoorden van de grote steden. Zelfs Jean-Paul Sartre had een kleine roman van
Nabokov (La méprise, Engelse titel Despair) afgewezen omdat de schrijver geen
wortels meer had en geen nuttig lid was van de Sowjet-maatschappij (deze recensie
is herdrukt in Situations I).
Wilson, die niet zo ver van Sartre's politieke opinies afstond, deelde deze opvatting
niet en als hij het meeste van Nabokov's werk, toen hij het leerde kennen, met onbegrip
of afkeuring bejegend heeft - want dat deed hij óók - dan gebeurde dat nooit met dit
tegen de emigrant gerichte vooroordeel. Merkwaardig is juist dat noch hun politiek
meningsverschil noch Wilson's gebrek
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aan waardering voor Nabokov's boeken hun hartelijke vriendschap gehinderd heeft.
Wat hen op politiek terrein scheidde werd duidelijk uitgesproken. Nabokov maakte
uitvoerig bezwaar tegen Wilson's idealisering van Lenin's persoon en politieke rol,
die uitsluitend op officiële Sowjet-publikaties berustte.
Zonder de exacte omvang van de gangbare misvattingen te kennen, stuitte Nabokov
bij Wilson en andere Amerikanen altijd weer op het geijkte beeld van het
pre-revolutionaire Rusland als een starre autocratie, onveranderd sinds Iwan de
Verschrikkelijke: een land bevolkt door een handjevol rijke, met zwepen uitgeruste
aristocraten en massa's kruipende, hongerende boeren, een verschrikking die door
Lenin zou zijn afgeschaft. Ook Wilson had zich van dit traditionele beeld van de
Russische maatschappij, dat hij uit het werk van Gogol en Toergenjew kende, niet
kunnen losmaken. In werkelijkheid - de uitgever van deze brieven, Simon Karlinsky,
vestigt er ook de aandacht op - gingen er zestig jaar ingrijpende sociale veranderingen
aan de revolutie van 1917 vooraf. Er was een zeer krachtige protestbeweging, die na
de omwenteling van 1905 erin slaagde de censuur afgeschaft te krijgen, wettelijke
erkenning bewerkstelligde voor politieke partijen en de installatie van een parlementair
stelsel. Er bestond in die jaren een krachtige oppositie-pers. Het bolsjewistische blad
Prawda was sinds 1912 openlijk verkrijgbaar. Eén van de vele politieke partijen was
de Constitutionele Democratische Partij, waarvan Nabokov's vader - later in Berlijn
door een monarchist vermoord - één van de oprichters was.
Een tweede moeilijk bestrijdbare misvatting was dat de wereld van de Russische
emigratie alleen uit reactionaire, rechtse aristocraten bestond, terwijl in werkelijkheid
een groot aantal democraten (wat de Amerikanen 'liberals' noemen - voorbeeld: de
Nabokovs), socialisten, anarchisten en democratische marxisten er de toon aan gaf.
Het waren deze linkse intellectuelen die verantwoordelijk waren voor het rijke
culturele leven van de Russische emigratie; zij exploiteerden uitgeverijen en literaire
tijdschriften. Zij vormden Nabokov's achtergrond: een vaak geisoleerde
miniatuurwereld, maar toch wel heel verschillend van die van de legendarische
taxi-besturende grootvorsten.
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Herhaaldelijk legt Nabokov de nadruk op deze stelling: Stalinisme is niet verraad
van Lenin's politiek, maar de rechtstreekse voortzetting ervan. (In de in 1971
geschreven inleiding bij de herdruk van 1972 van To the Finland Station gaf Wilson
zijn vergissing toe.)
Geen moeilijkheden overigens bij deze schermutselingen. Wel duiken er kleine
wrijvingen op bij Wilson's irritatie over Nabokov's niet te onderdrukken verslaafdheid
aan 'puns', woordspelingen, woordgrapjes, al is het duidelijk dat Wilson de betekenis
van deze eigenaardigheid van zijn vriend niet begreep. Ik geloof dat de
ononderdrukbare neiging om te spelen met woorden een bijverschijnsel is van
Nabokov's fanatieke, erotisch gekleurde liefde voor taal, voor het Russisch en later
ook voor het Engels. Deze liefde moet behalve door een natuurlijk verbaal talent
bepaald geweest zijn door het pijnlijke heimwee naar een normaal gebruik van zijn
moedertaal dat hem als balling is gaan beheersen. De taal werd voor hem zoiets als
een dichtbije, maar tegelijkertijd onbereikbaar verre geliefde die men onophoudelijk
vereert en verraadt. De liefde voor een tweede taal, zoals hij opvatte voor het Engels,
kreeg daardoor de gevoelslading mee van iets verbodens, van een perversiteit die
alleen met een onscrupuleuze baldadigheid kan worden toegelaten.
Nabokov was ook een vooraanstaand vlinderkenner. Men kan zeggen dat hij speelt
met woorden, zoals hij omgaat met vlinders: hij jaagt op ze als een zonderling, als
Prikkebeen, zonder zich van de opinie van omstanders iets aan te trekken. Hij
verzamelt ze, hij speldt ze ergens op, rangschikt ze, verwisselt ze, bekijkt ze eindeloos.
Woorden zijn als vlinders, je kunt ze vangen en bewonderen, en bovendien kun je
de vleugels verwisselen en de voelsprieten en de geslachtsdelen. Een andere kant
van deze excentriciteit is zijn begrip voor ongewoon erotisch gedrag, fanatiek
bedreven perversiteiten zoals de verslaafdheid van Humbert Humbert in Lolita aan
11-jarige meisjes en de homoseksueel getinte krankzinnigheid van Charles Kinbote
in Pale fire. Hun jacht op het verbodene lijkt altijd iets te hebben meegekregen van
Nabokov's jacht op de verboden taal. Maar er zijn ook vriendelijker, melancholieker
versies van de 'overspelige' relatie tussen een emigrant en de nieuwe wereld, zoals
het zachte fanatisme van Pnin.
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Het is die baldadige kant van de Russische schrijver die de hele scala bestrijkt van
flauwe woordgrappen tot mystificaties, van zorgvuldige literaire constructies tot en
met de bizarste mengsels van kluchtigheid en bloederig sadisme, waarvoor Wilson
geen enkel begrip heeft kunnen opbrengen.
Men beseft duidelijk dat de zeer serieuze Wilson Nabokov frivool,
onverantwoordelijk en vaak 'exasperating', wanhopig makend ergerniswekkend vond.
Nabokov zag er geen been in om schrijvers die Wilson bewonderde met een paar
stevige trappen in de grond te stampen. T.S. Eliot is een bedrieger en een vervalser,
Thomas Mann is belachelijk, Colette is voor kinderen, tweederangs vakantie-lectuur,
D.H. Lawrence en Sherwood Anderson zijn middelmatigheden en Stendhal is een
complete oplichter. Malraux, Dostojewski, Faulkner, Henry James, Molière, het
Griekse drama: er deugt allemaal niets van. Freud, van wie hij erg veel geleerd heeft,
geloof ik, wordt met een telkens terugkerende verachtende spot behandeld.
Het lijkt mij dat dit alles moet worden opgevat als speelse grillen, pure baldadigheid
van iemand die zijn ernst elders had. Wilson is tegenover hem altijd een beetje op
zijn hoede. Als Nabokov hem een gedicht van Poesjkin citeert dat veel lijkt op een
gedicht van Wilson, vreest hij voor de gek te worden gehouden. Later merkt hij dat
de geciteerde regels echt van Poesjkin zijn. Nabokov antwoordt: nee collega tovenaar,
jij bent een van de weinigen die ik nooit voor de gek heb gehouden.
Typische Nabokov-humor is ook: zeg tegen Nicolaas (Vladimir's neef, de
componist) dat hij nooit geantwoord heeft op de lange brief die ik hem geschreven
heb of de bedoeling had hem te schrijven. Als Wilson hem meedeelt dat een in een
verhaal van Nabokov voorkomende copulatie op de vloer van een taxi een
onmogelijkheid is, antwoordt hij dat dat wel kan als het maar een Berlijnse taxi is
anno 1920, zoals in het bedoelde verhaal. Volgens enige Witrussische taxichauffeurs
die hij daarover ondervraagd heeft, voegt hij eraan toe, was dat juist de correcte
methode.
Er zijn veel dingen die Nabokov niet ernstig neemt, maar er is ook een grote,
onmiskenbare ernst. Serieus moet hij worden genomen als hij schrijft over Poesjkin
en Tsjechow en in iets min-

H.A. Gomperts, Intenties I, Kritieken en over kritiek

236
dere mate over Gogol. Serieus ook in de grote zorgvuldigheid waarmee hij zijn eigen
boeken componeert. Serieus in zijn vrijheidsliefde en zijn brandende haat tegen
dictatuur. En in zijn woedende verachting van Dos Passos, die in Life een lofzang
publiceerde op de door hem bezochte Argentijnse dictatorsvrouw Evita Peron. Hij
is serieus als hij bezwaar maakt tegen het onderwijs dat de mensen leert in de literatuur
'algemene ideeën' te zoeken en als hij het de plicht van de criticus noemt om de
aandacht juist te vestigen op het uitzonderlijke detail, op het unieke beeld, onmisbare
voorwaarde, 'zoals jij even goed weet als ik', voor kunst, voor genie, voor Tsjechow,
voor verschrikking, voor tederheid en voor verrassing. En als hij de vraag stelt: is
niet alle kunst grillig en speels, van Shakespeare tot Joyce?
Het is begrijpelijk dat Wilson, zorgvuldig afwegend en evoluerend van aanvaarding
naar verwerping van het Sowjet-communisme, Nabokov's roman Bend Sinister
afwijst. Hij schrijft: jij begrijpt niets van politiek, je interesseert je er niet voor, je
ziet in een dictator alleen een monster, maar niet wat er positief aan kan zijn. In
werkelijkheid is Nabokov's belangstelling voor politiek er wel degelijk geweest,
maar afgerond al in een iets vroeger stadium. Zijn standpunt in de genoemde roman
is misschien niet meer 'politiek' te noemen, maar wél moreel en humaan: geen enkele
concessie aan de vuiligheid.
Het lijkt alsof Wilson de persoonlijke ongewone verdeling tussen spel en ernst bij
zijn vriend nooit helemaal doorgrond heeft. Het is bijvoorbeeld opmerkelijk dat deze
behulpzame, betrouwbare, eerlijke vriend niets begrepen heeft - of lijkt te hebben van de emotionele betekenis die Nabokov's vertaling van Poesjkin's Jevgeni Onegin
met uitvoerig commentaar voor hem moet hebben gehad. Na er zich zijn leven lang
mee beziggehouden te hebben, heeft hij aan deze vertaling met commentaar een jaar
of zeven, acht intensief gewerkt. Het 'magnum opus' moest een indrukwekkend
eerbetoon zijn aan de Russische taal in de vorm van Poesjkin's meesterlijk gedicht
en wel, zou men kunnen zeggen, door middel van het offer van zijn schandelijke
verovering, het nu volledig beheerste Engels, dat als een gebonden slavin aan de
voeten van zijn oorspronkelijke geliefde werd neergelegd. Het zwaartepunt van dit
werk, niet alleen naar omvang (drie
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maal de vertaling) maar ook als literaire expressie is het commentaar, waarin Nabokov
vrijwel al zijn troeven uitspeelt: fantasie, grilligheid, geleerdheid, ironie,
onderhoudende eruditie, vertelkunst, enzovoort.
Als dan bij de verschijning van wat voor hem was de bekroning van al zijn werk,
zijn beste Amerikaanse vriend met een meedogenloze aanval op het verkeerde Engels
en op onjuiste vertalingen het hem zo dierbare produkt probeert te vermorzelen, dan
vind ik het heel begrijpelijk dat hem dat diep gegriefd heeft: niet alleen de 'mauvaise
querelle', maar ook het menselijk onbegrip.
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Verantwoording
bibliografisch en anderszins
Beschouwingen - dat is algemeen bekend - zijn aan de tijd ontstegen stukken met
een panoramische visie, kritieken daarentegen ééndagsvliegen, reacties, die eens
actueel geweest zijn, op zéér bepaalde publikaties. Door nu in deze Intenties
beschouwingen en kritieken bijeen te brengen heb ik kennelijk een amalgaam willen
brouwen van het algemene en het concrete. De alchimistische verbinding van deze
bestanddelen leek mij niet alleen mogelijk door hun gemeenschappelijk essayistisch
karakter, maar ook doordat in de beschouwingen toepassingen evenmin ontbreken
als algemene gezichtspunten in de kritieken. Zoals het nuttig is in geschriften die
over literatuur handelen en die een mengsel zijn van wetenschap, essay en kritiek,
deze grondstoffen toch te blijven onderscheiden, zo leek het mij ook raadzaam de
diachronische verscheidenheid niet uit te wissen van stukken die, hoewel tot een
geheel samengevoegd, op nogal ver uiteenliggende tijdstippen geschreven zijn.
Vandaar dit overzicht van bronnen en data:
Beschouwingen
Tebaldeo's antwoord - Libertinage V (1952) 5/6
De letterkunst - tekst van een in mijn ordeloos archief aangetroffen lezing,
waarschijnlijk gehouden omstreeks 1957 (ongepubliceerd, bekort)
Literaire kritiek - idem, waarschijnlijk gehouden omstreeks 1962
(ongepubliceerd, bekort)
De twee wegen van de kritiek - rede uitgesproken bij de aanvaarding van het
hoogleraarsambt te Leiden op 25 februari 1966. Enkele kleine wijzigingen waren
aangebracht nadat de tekst voor publikatie (Amsterdam, 1966) gereed was
gemaakt, maar voordat de rede was uitgesproken. De hier afgedrukte tekst is
dus conform de gehouden rede.
Antwoord aan Oversteegen - ongepubliceerde tekst, uitgespro-
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ken bij een openbare discussie te Amsterdam op 23 november 1966 n.a.v. de
reactie van J.J. Oversteegen op De twee wegen van de kritiek in Merlyn IV (1966)
3 'Leiden ontzet (en Amsterdam niet minder). Notities bij de ontgroening van
H.A. Gomperts'.
Kritieken - op ondergeschikte punten bekort en aangepast; tenzij een andere
bron is vermeld, oorspronkelijk gepubliceerd in Het Parool:
19 aug. 1950 (Forster), 6 sept. 1952 (Gorki), 30 sept. 1950, 20 sept. 1952
(Hemingway), 1 nov. 1952 (Koestler), 17 jan. 1953 (Wilson), 16 mei 1953
(Montaigne), 31 dec. 1953 (Jünger), 30 jan. 1954 (Gascar), 9 april 1955 (May),
12 mei 1956 (Defoe), 24 nov. 1956 (Ljeskow), 10 aug. 1957 (Simenon), 5 juli
1958 (Poesjkin), 18 febr. 1956, 16 aug. 1958 (Toergenjew), 20 sept. 1958
(Pasternak), 22 maart 1952, 24 dec. 1960, 25 juli 1953 (Dickens), 15 nov. 1952,
31 aug. 1957, 27 aug. 1960 (Dostojewski), 24 juni 1961 (Connolly), 10 sept.
1955, 10 febr. 1962 (Waugh), 1 sept. 1962 (Gombrowicz), 28 okt. 1950, 8 okt.
1957, 25 april 1959, 1 juni 1963, De Volkskrant 13 nov. 1979 (Nabokov).
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