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Deel 1
Het literair schaduwkabinet
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Eén holle schaterlach
Walter Mehring: Die verlorene Bibliothek
Van papier zijt ge en tot papier zult ge wederkeren. De Trojaanse oorlog is lang
geleden uitgevochten, honderdduizenden lijken zijn tot stof vergaan, maar de Ilias
staat op de boekenplank. Honderdduizenden oorlogen volgden en alleen in boeken
klinkt nog de valse wanklank van hun heroïsche franje en de ware echo van hun
miljoenenvoudige weeklacht na. Heel het leger van de nijveren ook, van de denkers
en dichters, van de windmolenbouwers, ballonvaarders en liefdeszangers, het ligt
onder de grond en hun kennis, hoge vluchten en verzen zijn in de wonderlijke
omhulsels die boeken heten achtergebleven, omhulsels die nooit dezelfde zijn en
toch altijd weer sprekend op elkaar lijken, die oneindig kunnen variëren in papiersoort,
letter, band, versiering, kleur, formaat, maar toch altijd onmiddellijk te onderscheiden
zijn als Boek. Onder de grond liggen miljoenen stoffelijke resten, maar een ander
groot leger van doodkisten huist in bibliotheken boven de grond, als de geest die
boven de knekels zweeft. Dat is het kerkhof van ons verleden, het mortuarium van
kennis, beschaving en dwaasheid waartoe iedereen vrij toegang heeft die over de
toverstaf beschikt waarmee men de doden daar tot leven wekt: de toverstaf van het
alfabetisme. Onder de grond het nameloze, boven de grond de naam. Boven de grond
de rechtvaardiging van de vergane gruwel in het slijk. De verstilde, aristocratische
bibliotheek geeft zin aan het zoevende, zinloze slagersmes van de wereldgeschiedenis.
Kreten verstomden en werden letters en letters sloegen weer kreten los. De Ilias
kwam na de Trojaanse oorlog en de Tweede Wereldoorlog kwam na Mein Kampf.
We kunnen enkel nog, de geur van zoveel ge-
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schroeid vlees en de rook van zoveel verbrandingsovens ten spijt, opstaan en in onze
bibliotheek de Ilias naast Mein Kampf zetten, Helena naast Dachau. Van papier zijt
ge en tot papier zult ge wederkeren.
De bibliotheek schept de wereld opnieuw in een eigen hiërarchie, die de hiërarchie
van de bezitter is. In de bibliotheek van de geesteszieke fascist zal De Ondergang
tussen de erotische meesterwerken staan, in die van de communistische vrijdenker
zal de bijbel prijken tussen de antipapistische curiosa. Maar de hiërarchie wordt door
meer bepaald dan door de geestesgesteldheid van de individuele bezitter: door canon,
consensus en kwaliteit. Deze drie, de een soms sterker dan de ander, scheppen de
bibliotheek die ‘ons culturele erfgoed’ heet, onze ‘beschaving’, twee uitdrukkingen
die, in een eeuwige stormloop, niet alleen steeds weer belachelijk werden gemaakt
door de demonen van de vernietiging, de duisterlingen van het onverstand, de apen
van vlag en vaderland, de barbaren en lakeien, maar die zich ook zelf hebben
gecastreerd, zichzelf tot holle leuzen hebben gemaakt. Door elke veldslag werden
Petrarca's liefdessonnetten onechter, na elke mensenkluwen die in de gaskamer
verdween klonk Goethes Faust lachwekkender. De bibliotheek begon zichzelf te
honen, ze was niet alleen een gevleugeld kerkhof maar vooral haar eigen
mocking-bird. De bibliotheek van de twintigste eeuw is de bij en de angel ineen een bij die niet langer zoemt, een angel die niet meer kan steken.
De Verlichting leert ons, en het klinkt zo verleidelijk, dat het boek vrede brengt
en de kanonnen oorlog, dat de bibliotheek het enige weermiddel is tegen het redeloze
beest. De verbeelding, de idealen van gelijkheid, vrijheid en broederschap, de werken
van de geest zouden in staat zijn vanaf hun boekenplanken de zwarte spoken van de
terreur te overwinnen, het positivisme, het socialisme en al die literaire spinsels meer
zouden een garantie vormen voor de vooruitgang. Na Uncle Tom's Cabin zou er geen
slavernij meer zijn, na Die Waffen nieder geen oorlog, na Das Kapital was elke
onrechtvaardigheid de wereld uit. Maar uitbuiting, oorlog
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en onrechtvaardigheid heersen nog oppermachtig: de Verlichting leed schipbreuk.
Schipbreuk? Was ze niet al vanaf het allereerste begin een bibliotheekfarce, een
deuntje, een uit de hand gelopen fantasie? Zijn niet alle idealen erfelijk belaste
kinderen van de terreur? Herbergt het verstand niet zelf de kiem van het onverstand,
de Verlichting zelf niet het zaad van de duisternis?
Walter Mehring (in 1981 overleden) kon het weten. Schrijver van politieke
cabaretliederen, vriend van Tucholsky, Carl von Ossietzky en Bertolt Brecht,
toeschouwer en deelnemer van Der Sturm, Dada, Schall und Rauch en de Berlijnse
bohème, door twee wereldoorlogen op de vlucht gejaagd, entartet, een schim tenslotte
in een wereld van vlammen en galgen. Zijn vader, Sigmar Mehring, doordrenkt van
het sop van de negentiende eeuw met zijn idealen van socialisme en anti-clericalisme,
zijn geloof in de wetenschap en in de rede die alles wist te verklaren, liet hem bij
zijn overlijden in 1915 een bibliotheek na die het omhulsel vormde van al dit
vooruitgangsoptimisme en van alle schijnbaar voorgoed ontsluierde geheimen. In
Die verlorene Bibliothek (1952, een jaar eerder al in een Engelse vertaling verschenen)
probeert Walter Mehring, aan de hand van deze boeken, uit te vinden hoeveel kracht
de toverstaf van het intellectualisme na twee wereldoorlogen nog bezit. Tot tweemaal
toe werd hij door de barbaren opgejaagd, door de oorlogshitsers en de
holocaust-voltrekkers, tot tweemaal toe, eerst in werkelijkheid, daarna als herinnering,
torst hij de bibliotheek van zijn vader met zich mee, hij pakt de kisten uit en herinnert
zich bij elk boek een verhaal, hij laat zijn herinnering prikkelen door de herinnering
- het uitpakken van denkbeeldige kisten - en dit experiment levert een ‘Autobiographie
einer Kultur’ op die een bezwering en een lijkrede tegelijk is. Imaginaire gesprekken
met zijn vader en met de geest van de negentiende eeuw, het één voor één in handen
nemen van boeken die eens hoekstenen van een onwrikbare piramide leken: de
graflucht stijgt op uit de verwachting, de desillusie uit de droom. Die verlorene
Bibliothek vertelt ons het lot van de twintigste-eeuwse schrijver.
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De beschermende muur van de bibliotheek had voor Walter Mehring bestaan uit
duizenden delen, ‘elk afzonderlijk een produkt van de witte magie van de Verlichting.
Door hun gezamenlijke toverspreuken achtte mijn vader, als de serene atheïst en de
vooruitgangsapostel die hij was, zich voldoende beschermd tegen elke terugval in
het bijgeloof, tegen elk meehuilen met de weerwolven.’ Maar de ziektekiemen zaten
al ín die bibliotheek, Sade en Sacher-Masoch, de totale oorlog van Clausewitz en
het antisemitisme van Déroulède, het pangermanisme van Chamberlain en de
Protocollen van Zion, naast een keur aan pamfletten en brochures van obscene,
nachtzijde-achtige aard. Maar ze kenden hun plaats in de hiërarchie nog en waren
weggesloten in wat zijn vader de ‘gifkast’ noemde. Je hoorde immers van alles op
de hoogte te zijn en alles te beproeven.
Deze boeken groeiden in de twintigste eeuw uit van curiositeiten tot incubi, en
van incubi tot in het tapijt van wat ‘beschaving’ heette verweven draden van angst.
Die draden waren er altijd al geweest. Het gifgas hoefde alleen maar uit de fles te
komen. De bibliotheek, eens een magisch pentagram, werd een onheilspellend patroon,
een lamp van Aladdin die voor de tovenaarsleerling Walter Mehring na de dood van
de tovenaar, zijn vader, niet de weg naar de kennis opende, maar naar de hel. ‘Hoe
was het gebeurd, hoe kon alles zo ver gekomen zijn, dat zulke uitgebreide intellectuele
activa waren gedevalueerd tot ze niet meer waard waren dan een houten knoop; dat
het humanisme er zo haveloos en armzalig uit was gaan zien; dat van elke bevlogen
gedachte niet meer restte dan nonsens en lelijkheid; dat ondanks een voortdurende
ideologische maatschappij-hygiëne, ondanks alle diepgravende literaire kritiek,
ondanks alle heilzame idealen, de verlamming van het brein met zo'n onverwachte
kracht had toegeslagen?’
Die verlorene Bibliothek is het domein van tegenstellingen. Aan de ene kant het tapijt
van de ‘hogere’ cultuur waarin alles met alles samenhangt, Jonas in de walvis met
de moderne poëzie: ‘Die walvis is geen werkelijke walvis. Hij is de
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schoot van de Schepper. Moby Dick is het sperma dat doordringt in de grote moeder,
de zee. Gretchen uit Faust wordt bij Nietzsche het Blonde Beest, bij Ibsen de engel
die pastor Brand van de Kierkegaardse valk redt. En de valk op zijn beurt is de duivel
van Iwan Karamazov. De Idioot is de Slavische Jezus Christus van Dostojevski. En
de heiland wordt teruggevonden in Richard Wagners Parsifal, die ons verlost van de
zonden van de muziek zoals Flaubert de overspelige vrijsprak, Madame Bovary. En
wie was Madame Bovary? “Madame Bovary, c'est moi,” zei Flaubert altijd. Maar
Rimbaud zei: “Je est un autre.”’
Die Europese cultuur wordt in Die verlorene Bibliothek bezworen als een onderdak
voor vrienden, ondanks al haar raadsels en verwarring, maar aan de andere kant staat
ze - de dwarse, helse draden in het weefsel roeren zich - machteloos tegenover haar
vijanden: ‘Het schort ons aan voldoende primaire uitingen waarmee we om hulp
kunnen roepen, en we hebben gebrek aan namen waarmee we onze moordenaars
kunnen identificeren. Het nameloze afgrijzen tart zó elke beschrijving dat op een
zekere dag de mensen er eenvoudigweg snel overheen zullen lezen.’
De geest van de negentiende eeuw worstelt met de monsters van de twintigste en we
weten niet meer wat de geest is, wie de monsters zijn. ‘De bibliotheek ging naar de
bliksem in Wenen op de vooravond van de Sabbath, 12 maart 1938. En overal in de
stad, op de Hofburg en de Ring, in de cafés Central, Herrenhof en Rebhuhn, waar ik
ook maar probeerde mij een weg terug naar de bibliotheek te banen, zagen de straten
zwart van de belialskinderen, krijsende, obscene, reptielachtige wezens die op hun
achterpoten waren gaan staan, duivelse leuzen uitbraakten en schreeuwden: Heil
Satan!
Gij, goede geesten van de negentiende eeuw, staat me allen bij. En moge God
jullie vrijdenkerij genadig zijn. Wee, wee, wee ons allen die jullie lezers zijn. Het
pandemonium van jullie romantici, het uitvaagsel van jullie naturalisten, de
Raskolnikovs van Dostojevski, de erfelijk belaste geesten
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van Ibsen, de Inferno's van Strindberg en de diabolische krachten van Huysmans, de
Leviathans van Melville en de tyfoon van Conrad en de hele jungle van Kipling zijn
losgelaten en op hol geslagen. Een hele literatuur is stuurloos geworden en
gehoorzaamt niet langer aan de tovenaarsleerlingen...’
Mehring had zijn bibliotheek verloren, maar ‘nooit ook had ik haar zo letterlijk,
zo fysiek in mijn bezit gehad als op dat moment. Tientallen jaren had ik er niet zo
grondig in gelezen als op het ogenblik dat de bliksem erin sloeg. Ik nam de boeken
van a tot z door. Nooit had ik er zo intens naar verlangd als toen ik haar in de steek
moest laten. Nooit had ik de verleidelijkheid van haar intellectuele charme, haar
gracieuze vormen, zó gevoeld als toen ik haar in een expresse-trein verliet zonder
naar haar terug te kunnen keren, of naar deze stad van Sodom en Gomorra waar
onschuldige lezers als ik vernederd werden, afgeslacht, weggesleept achter hun
bureaus, uit hun bibliotheken, hun cafés en bedden, op weg naar de slavernij.’
‘Wanneer de geest van de negentiende eeuw 's nachts stiekem naar de aarde
terugkruipt, een geest die geen rust kan vinden, opgejaagd door zijn honger naar
lectuur, kennis en beschaving, treft hij in zijn bibliotheek alleen nog maar wat
versplinterde planken aan, wat vertrapte delen waar de banden afgescheurd zijn,
besmeurde, half-verkoolde drukproeven, snippers van literaire en wetenschappelijke
tijdschriften, brieven van uitgevers, klachten van schrijvers, onvoltooide manuscripten,
liefdesbrieven, gebroken borden, vaasscherven, scheerborstels, sigarettepeuken,
gebroken grammofoonplaten van Scarlatti, Bach, Debussy en flamencodansen,
gemorste inkt en rode wijn - al de rotzooi die een Nieuwe Orde voortbrengt. En in
een hoek, als betrof het een extra aanval van woede en angst, de afdruk van een
golemlaarshak in een Hebreeuwse bijbel.
En als de geest dan rondkijkt met de blinde ogen van het innerlijk zien, die tijd en
ruimte doordringen, dan ontdekt hij zijn boekencollectie tussen de
overwinningstrofeeën in
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de kelders van de geheime politie, onder de vertrekken waar de slachtoffers van de
Nieuwe Orde worden gemarteld. Hier wordt een erotisch cultuur-curiosum uit zijn
“gifkast” beduimeld door de poten van een knorrende martel-assistent; daar bungelt
een bibliofiele zeldzaamheid met gewaagde kopergravures in de nerveuze vingers
van een besmuikte hoge piet van de Reichskammer für Kultur; daar bevindt zich een
incunabel, of een Elsevier-druk, of een door Doré geïllustreerde Rabelais, of een
eerste druk van Swinburnes Poems and Ballads op de plank met zeldzame boeken
van een “arische” handelaar in pogrombuit. Heinrich Heines rituele moordverhaal,
Der Rabbi von Bacherach, is verhuisd naar het “Instituut voor Criminologisch
Onderzoek naar Joodse Misdaden”. En Don Quichotte, in een besmeurde,
verwaarloosde pocket-uitgave van Reclams 20-Pfennig Universal-bibliothek ligt
verborgen onder het stinkende stro in de barak van een strafgevangenis.’
Onuitroeibaar is de behoefte aan troost, hardnekkig zoekt men in een hel als deze
zijn toevlucht tot een droombibliotheek. Hoe vernederend het lot van die boeken,
eens uitingen van hoge idealen, ook is, toch laat Mehring nog éven de gedachte toe
dat mensen in concentratiekampen - die tegenhangers van bibliotheken - alweer
begonnen zijn hun ervaringen op stukjes papier te krabbelen.
Vergeefs, vergeefs. Het zijn de stuiptrekkingen van de geest van de negentiende
eeuw. De tegenstellingen tussen bibliotheek en barbarisme, tussen verlies en
verlangen, tussen Verlichting en duisternis, tussen idealen en angst, tussen
broederschap en Centrale Comités, tussen het hogere en het lagere zijn, of we nu
nasputteren of niet, opgeheven. Alles is maar ‘een grap van de wereldgeschiedenis’.
Aan de droom van Europa, schrijft Mehring vanuit zijn ballingschap in Amerika, is
niet te ontsnappen, maar die droom is niets meer dan de legende die ze over zichzelf
in omloop heeft gebracht. In mooie woorden: te vuur en te zwaard, maar in
werkelijkheid door censuur en dwangarbeid. ‘“Ik,” zegt de droom van Europa,
vermomd als de Zwarte Man, als la bête
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noire van de Verlichting, “heb alle andere beschrijvingen van mijzelf geëlimineerd.
Ik heb dat zolang gedaan dat iedereen die mij in werkelijkheid heeft gezien mij alleen
maar heeft beschreven zoals ik dat wilde, en iedereen heeft elkaar overgeschreven,
zodat ik uiteindelijk uit miljoenen plagiaten het origineel zelf ben geworden, uit
miljoenen legenden een feit. Ja, de Eeuwige Waarheid werd ik.”’
Deze waarheid is een bibliotheek vol papier en letters. Alles kruipt er uit het andere
voort, het lagere sluipt er in het hogere en omgekeerd. Het Ideaal en de Terreur zijn
er één geworden. De bibliotheek van de twintigste eeuw is één holle schaterlach.
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Een zeepbel met zere voeten
Henry Harland: The Cardinal's Snuff-Box
Van alle redenen een boek te lezen of te herlezen is plezier wel het meest in ongenade
geraakt. De literatuurstudenten die boeken lezen om er een goed examencijfer mee
te halen en de recensenten die boeken lezen om er een bete broods voor vrouw en
kind mee boven tafel te worstelen hebben misschien te veel van hun baatzuchtige
instelling op de lezer overgedragen, te veel een air van zelfkastijding. Hoe
ontoegankelijker het boek was dat de student bestudeerde, hoe saaier de roman die
de bespreker tot het eind toe wist uit te lezen, hoe groter de lof was die zij oogstten.
‘Het is toch maar een heel werk geweest.’ Bovendien vertoont dat slag literatuurlezers
weinig neiging tot frivoliteit: na een aantal goede cijfers komt als vanzelf de wens
tot promotie bovendrijven en op de bete broods ziet men wel gaarne kaas en hagelslag.
Kortom, het beroepslezen is niet gespeend van een zekere monotonie. Zo klost avond
na avond het moede circus-paard door de piste, want na afloop wacht het klontje. Ik
ben door de inspanningen van die paarden soms tot tranen toe geroerd, begrijp me
niet verkeerd.
Maar hoeveel gelukkiger is niet het paard dat naar hartelust kan grazen, zonder
de bitse zweep van de noodzaak, zonder steeds met andere paarden in de pas te
moeten blijven lopen. We zouden haast vergeten dat er buiten de piste waarop alle
ogen gericht zijn, een eindeloze en te weinig door stervelingen betreden vlakte bestaat
waar men, in verscholen hoeken, zonderlinge passiebloemen en zeldzame ereprijs
vindt. Ze bloeien er enkel voor het genot. De lezer kan in die ruimte grasduinen
zonder dat iets hem opjaagt of hindert. Dat is het paradijs van de vergeten boeken,
de-zomaar-
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aardig-gevonden-boeken, de-ik-weet-niet-waarom-ze-me-bekoren-boeken. Daar gaat
het om het plezier, om niets meer, maar vooral om niets minder.
Het zijn soms niet de nobelste zaken waaraan we plezier beleven. Vaak stinkt de
ereprijs en zijn het verdraaid vale passiebloemen. Maar het zijn onze bloemen. Onze
boeken. Wij hebben die boeken ontdekt of ze gelezen in een periode dat we er
ontvankelijker voor waren. Ze verschaften ons een sensatie die we niet meer kunnen
herbeleven en we waren stekeblind voor hun tekortkomingen omdat we, bijvoorbeeld,
verliefd waren, eenzaam of neusverkouden. Reisgezellen uit het verleden. Vaak zijn
ze ons ook nu nog dierbaar.
Een verdediging van die boeken past hier eigenlijk niet. Voorkeuren en
ex-favorieten die buiten de actualiteit van het circus, buiten de geijkte piste vallen
(we laten de bloemen in de steek en keren au galop terug naar het paard) hebben
geen verdediging nodig omdat ze bestaan... enfin, bestaan omwille van het plezier.
Ik behoor niet tot het soort, godbewaarme als u dat mocht hopen, dat voor de schijn
met de paarden meeklost maar zich pas écht vermaakt met science-fiction,
stripverhalen of kasteelromans. Dat zijn de muilpaarden. Ik ben een zebra. Nous
autres zèbres lezen voor ons plezier het curieuze, niet het simpele; de mislukkingen,
niet het surrogaat.
Plezier vraagt niet om verdediging, en ook niet om rede. Waarom heb ik van The
Cardinal's Snuff-Box van Henry Harland genoten? Het is pover aan gebeurtenissen
en melodramatisch. De plot kan op de achterkant van een postzegel samengevat,
desnoods met een viltstift. Een deus ex machina vervangt elke dramatische
ontwikkeling. Het is zoet en pastelkleurig. De vrouw wordt erin aanbeden. Wat nóg
erger is: het is katholiek. Geen van die eigenschappen kunnen me van mijn
eigenaardige gehechtheid aan dit boek afhelpen. Ik kan het steeds opnieuw lezen. Er
staan wel meer van die lapjeskatten en teddyberen in de kast.
The Cardinal's Snuff-Box is vergeten, ook al was het ooit Harlands bekendste
roman. In 1900 (het jaar van verschij-
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nen) en het jaar daarop werden er honderdduizend exemplaren van verkocht. Het is
Harlands enige boek dat tot lang na zijn dood (in 1905, op vierenveertigjarige leeftijd)
werd herdrukt, voor het laatst in Penguin Books in 1946: blijkbaar de laatste druppel
bloed die uit Harlands fin de siècle (een albino met tuberculeuze leukemie) geperst
kon worden.
Ook Henry Harland is vergeten. Ooit verkeerde hij in het centrum van de literaire
beweging die in Engeland als de Nineties wordt aangeduid: een collectie genieën,
half-genie-en en genieën uit zelfproclamatie; sommigen briljant en op zeer jonge
leeftijd gestorven; anderen als dode sterren hun glans ontlenend aan de zonnen in
wier wanhopig opflakkerende licht ze stonden; allen tragisch.
The Yellow Book kan achteraf als het meest typerende tijdschrift voor die periode
worden beschouwd: de bijdragen vertonen alle zwakheden van de Nineties-stijl, alle
obsessies en sjablonen paraderen erin, tijdgebonden en vergeeld; het is vooral het
tijdschrift van de dode sterren geweest. Maar wie die tijd goed wil begrijpen heeft
nog het meest aan deze statische weerglans, je leert er bovendien door hoe de zonnen,
wier licht ook nu nog straalt, destijds schenen, om welk deel van hun spectrum het
voor de tijdgenoten ging. Aubrey Beardsley was een van de twee redacteuren van
het tijdschrift; dat Henry Harland de andere was weet bijna niemand meer. John
Lane, de uitgever van The Yellow Book gaf zijn herinneringen aan die periode in
1903 al de titel mee: Aubrey Beardsley and the Yellow Book.
Henry Harland, die het literaire deel van The Yellow Book verzorgde, was een
toegewijd, stimulerend, zelfs gedreven redacteur, daar stemmen alle schrijvers over
die periode mee in. Harland maakte het tijdschrift, en het tijdschrift maakte Harland.
Het was niet zijn eerste periode van betrekkelijke roem. Karl Beckson vertelt ons er
in Henry Harland. His Life and Work (The Eighteen Nineties Society. London, 1978)
over.
Harland was afkomstig uit Amerika. Hij kwam daar, in 1861, in Brooklyn ter
wereld. Zelf verspreidde hij later het verhaal dat zijn geboorteplaats Sint-Petersburg
was: hij was
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nu eenmaal een romanticus en het klonk in die decadente periode zoveel exotischer.
Tot in de Dictionary of National Biography vindt men Sint-Petersburg als zijn
geboorteplaats terug. Het is ook kenmerkend voor zijn diepste verlangen: een groot
schrijver te zijn. En een groot schrijver kwam niet in Brooklyn ter wereld. Harlands
aspiraties zijn altijd groter dan zijn talent geweest. Hij zorgde ervoor zijn literaire
meesters luid te bejubelen (later, in Engeland, was dat Henry James) en keek zijn
literaire beschermheren naar de ogen.
Zijn eerste carrière als schrijver is een geheel Amerikaanse aangelegenheid. Onder
het pseudoniem Sidney Luska (‘Alle joden heten Sidney, en Luska heb ik gekozen
omdat het niets betekent’) schreef hij enkele romans over het joodse getto-leven in
New York, die een niet onaanzienlijk succes hadden. Melodrama, romantiek en het
pittoreske La Bohème spelen er een grote rol in. Hij schuwt geen knal-effecten.
Harland, of liever gezegd Luska, probeert het daarnaast, gehoorzamend aan de wensen
van een literaire beschermheer, ook in het meer realistische genre: een verhaal over
een studentenleven in het Quartier Latin, geïnspireerd op zijn eigen reizen door
Europa. Toen al bleek dat dit Harlands sterkste kant niet was, en het is waarschijnlijk
aan die pogingen tot realisme dat hij terugdenkt wanneer hij de schrijver, die later
in The Cardinal's Snuff-Box de hoofdrol speelt, laat zeggen: ‘Lang geleden leerde
ik al hoe dwaas het was de dingen van te dichtbij te onderzoeken, en hoe wijs het
was om dingen in het vage te laten.’ Harland was een luchtkastelenbouwer.
Zijn joodse romans stuiten op scherpe kritiek wanneer de recensenten van joodse
tijdschriften ontdekken dat Harland een goj is: zijn de antisemitische uitlatingen in
de romans van zijn derde carrière, na het afsterven van The Yellow Book, soms uit
teleurstelling hierover te verklaren? Het had ongetwijfeld te maken met zijn bekering
tot het rooms-katholicisme, maar misschien toch ook wel met deze sluimerende wrok:
wie ergens bij wil horen wordt niet graag uitgestoten. Het is de naïveteit van de
ambitieuze, sentimentele dromer.
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Zoals veel Amerikaanse generatiegenoten in die tijd dweept Harland met Europa. In
1889 vertrekt hij voor een jaar naar Londen. Hij zal er dertien jaar blijven. Terwijl
de jaren negentig in Amerika de Trilby-jaren zullen worden, zit Harland in het centrum
van de rage, in het Londen van de Eighteen-Nineties.
Harland gedraagt zich in zijn Yellow Book-periode geheel als een decadent schrijver.
Hij leek ‘Franser dan de Fransen’. Richard Le Gallienne herinnert zich hoe hij zijn
proza polijstte: ‘Hij boog zich over een exquise compositie van volzinnen als een
goudsmid over zijn werkbank.’ Soms was één volmaakte zin voldoende voor een
dagtaak: ‘Vanmorgen,’ zei Harland tegen hem, ‘heb ik er een komma uitgehaald, en
vanmiddag - heb ik haar er weer tussengezet.’ Zijn verhalen in The Yellow Book
trekken de aandacht, maar hij wil voor geen goud dat de boeken uit zijn Amerikaanse
tijd worden herdrukt. Die periode heeft afgedaan. Sidney Luska was een ander. Hij
is nu The Yellow Book. Hij beleeft een glorietijd. Het tijdschrift tilt hem op en laat
hem, na het laatste nummer in 1897, weer neer.
Maar dan volgt de derde carrière, die van succesvol romanschrijver in het populaire
genre. Ze begint met The Cardinal's Snuff-Box in 1900, en daarna volgen, alle min
of meer naar hetzelfde recept, The Lady Paramount, My Friend Prospero en The
Royal End dat, na Harlands dood, door zijn vrouw wordt voltooid. Het gaat me nu
om The Cardinal's Snuff-Box, een van mijn vale passiebloemen.
Een jonge Engelse schrijver, Peter Marchdale, woont in Italië, en ontmoet daar de
Duchessa Beatrice, op wie hij verliefd wordt. Hij heeft haar al eens eerder gezien,
in Frankrijk en Engeland, zonder ooit met haar gesproken te hebben, en zij is de
geïdealiseerde heldin van een van zijn boeken geworden. De Duchessa, die een
kasteel boven op een berg bewoont, heeft de hulp van haar oom, kardinaal Udeschini,
ingeroepen om Peter tot de moederkerk te bekeren. De roman die Peter heeft
geschreven speelt een belangrijke rol in hun toenadering - ook de Duchessa heeft
het boek gelezen en ze voeren er een soort maskerade-spel mee op - alsmede de
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snuifdoos van de kardinaal. Het is deze snuifdoos die ervoor zorgt dat het onbereikbaar
geachte ideaal voor Peter werkelijkheid wordt, dat de afstand wordt overbrugd. Een
happy end is onvermijdelijk.
Alle ingrediënten van populaire damesromans zijn in The Cardinal's Snuff-Box
aanwezig, overgoten met een waterige fin de siècle-saus. De natuur is idyllisch, de
vrouwen zijn Alma Tadema-achtige, etherische wezens, de gesprekken zijn à la Oscar
Wilde voor keukengebruik.
Maar het boek is juist in zijn tekortkomingen zo boeiend. Het is door de tragische
figuur van Harland, de mislukte kunstenaar die driemaal de berg beklom en nooit de
top bereikte, die nergens bij hoorde en daarom overal zo nadrukkelijk bij hoorde,
dat deze idylle iets schrijnends krijgt.
The Cardinal's Snuff-Box is pover aan gebeurtenissen en heeft een zwakke plot,
toegegeven; maar het zit tegelijkertijd vol anticipaties en muzikale accoorden: het
tinkelt, zwelt aan, en tinkelt dan weer verder. Pastorale. Crescendo. Het wiegt je mee
als een muziekstuk. (Een van de Amerikaanse romans van Harland ging over muziek.)
Het is luchtig als schuim, luchthartig als een rococo-concert.
Melodramatisch en sentimenteel, toegegeven; Harland schuwt geen
gemeenplaatsen. Maar het lijkt of hij ze bewust toepast. Hij hield, in 1890, met
Edmund Gosse ooit een wedstrijd wie de grootste banaliteiten van de populaire
literatuur zou kunnen opdissen. Harlands troefkaart was een zin waarin een vrouw
zichzelf snikkend aan de voeten van haar beminde wierp en ‘haar voorhoofd met
zo'n koortsachtige heftigheid tegen zijn knie drukte dat het patroon van zijn broek
in stralend scharlakenrood tussen haar ogen stond afgedrukt’. Dezelfde ‘restorative
spirit of nonsense’ redt Harland in The Cardinal's Snuff-Box. Als Peter Marchdale
zich in een diep dal van liefdesverdriet bevindt wijst zijn oude dienstbode, Marietta,
hem buiten op een koe wier kalf zojuist door de boer is meegenomen. Dan volgt, vol
hilariteit, het verhaal van de Huilende Koe.

Gerrit Komrij, Verzonken boeken

25
‘“Maar ziet u het dan niet, Signorino? Kijk naar haar ogen. Ze huilt - ze huilt als een
christenmens.”
Peter keek - en ja, uit de ogen van de arme koe vielen tranen, gestaag en snel:
grote, doorschijnende tranen die over haar wang biggelden, haar grote, gemoedelijke,
harige wang, en op het gras vielen: tranen van hulpeloze smart, van een
niets-begrijpende lijdzaamheid. “Waarom hebben ze me dit aangedaan?” leken ze
woordeloos te schreien.
“Hebt u wel eens ooit een koe zien huilen? Is dát niet komisch?” vroeg Marietta
triomfantelijk.
“Komisch...?” snakte Peter naar adem. “Komisch...!” Hij kreunde.
Maar vervolgens sprak hij tot de koe.
“Arm beest - arm beest,” herhaalde hij. Hij klopte haar op haar zachte, warme nek,
en kriebelde haar tussen haar hoorns en over haar halskwab. “Arm beest - arm beest.”
De koe bracht haar kop omhoog en liet haar grote kin rusten op Peters schouder.
Hij voelde haar adem in zijn gezicht.
“Ja, jij weet dat wij deelgenoten in de ellende zijn, niet-waar?” zei hij. “Ze hebben
ook mij mijn kalf afgepakt - hoewel mijn kalf, eerlijk gezegd, alleen maar in uiterst
metaforische zin een kalf was - en het was bovendien niet eens mijn kalf.”
[...]
“Toch,” hield Marietta vol, “is het erg komisch een koe te zien huilen.”
“In elk geval,” antwoordde Peter, “is het zeker niet komisch een hyena te horen
lachen.”’
Een deus ex machina vervangt elke dramatische ontwikkeling, toegegeven; maar
welke deus ex machina heeft zo weinig spectaculairs als de snuifdoos van een
kardinaal?
De gesprekken zijn als dunne soep, getrokken van Oscar Wilde-merg, toegegeven;
maar ze zijn Engelser dan Engels. Harland was in diepste wezen een Amerikaanse
puritein, en hij probeerde dat te verdonkeremanen door joodser dan de joden te zijn,
Franser dan de Fransen, Engelser dan de Engelsen.
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Ziehier een tirade van Peter Marchdale: ‘Het Engelse publiek [hij spreekt in de trant
van “wij Engelsen”, GK] is blind voor schoonheid. De Engelsen hebben vijftig
godsdiensten - slechts één saus - en absoluut geen gevoel voor schoonheid. Ze kunnen
de neus op iemands gezicht zien - de splinter in het oog van hun buurman; ze kunnen
zien of iets een koopje is of niet, of een oorlog opportuun is. Maar wat ze nooit
kunnen zien is schoonheid. En als je ze, stomtoevallig, betrapt bij het bewonderen
van een mooi voorwerp, dan doen ze dat niet om de schoonheid ervan - dan doen ze
dat ondanks de schoonheid ervan - omwille van een andere, buiten-esthetische
eigenschap die het bezit - een actuele of historische eigenschap. Schoonheid is
noodzakelijkerwijze ontheven aan alles wat actueel of historisch is, documentair of
feitelijk. Schoonheid is ook noodzakelijkerwijze het resultaat van verfijnde
nuanceringen, van delicate tonen en vervagende grenzen. Ze is ontwijkend,
inconsequent, suggestief. Ze is ook absoluut, zonder betrekking op iets te hebben
[...] en nooit vergelijkend. Welnu, de Engelsen zijn voor zoiets totaal ongevoelig.
Ze kunnen er niet meer begrip voor opbrengen dan een blinde worm voor de kleuren
van de regenboog.’
The Cardinal's Snuff-Box is pastelkleurig, toegegeven; maar het zijn de kleuren
van een esthetisch, symbolistisch tijdperk, node verloren.
Het boek is katholiek, toegegeven; maar het is niet bigot, het verloochent niet dat
ook Harland, als veel van zijn tijdgenoten, louter geïnteresseerd was in het esthetische
aspect van de kerk. Als Peter Marchdale verzucht dat je niet zomaar katholiek wordt,
dat het heel wat geestelijke voorbereidingen vergt, roept de Duchessa uit dat het juist
de eenvoudigste zaak van de wereld is. ‘Je hoeft alleen maar stil te staan en je te
laten begieten! De priester doet al het werk voor je!’
The Cardinal's Snuff-Box blijft voor mij zo leesbaar omdat het méér is dan een
trippelende zeepbel. (Een zeepbel heeft voetjes.) Het is geschreven door een
kunstenaar die er niet in slaagde het hoogste te bereiken, die als dode ster al-
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leen wat licht kon weerspiegelen, maar die in dit boek zijn hoofdfiguur het hoogste,
het onbereikbare liet bereiken. Hij bouwde er zijn eigen luchtkasteel mee. Het was
zijn enige identiteit.
Tegelijkertijd gaf hij net genoeg afstandelijkheid aan die wensdroom mee dat het
aan de oppervlakkigheid, die wensdromen eigen is, ontsnapt. Een vakkundige dosering
of een toevalstreffer? Ik weet het niet. Maar het is Harlands gevecht tegen zijn eigen
onvermogen, het inzicht in de onbereikbaarheid van zijn idealen, die The Cardinal's
Snuff-Box boven het romantische, dweperige genre uittilt. Het is een zeepbel met
zere voeten.
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Tegen de groene anjer
Robert Hichens: The Green Carnation
Wie in een antiquariaat een exemplaar aantreft van Robert Hichens' The Green
Carnation, een sleutelroman over Oscar Wilde en Lord Alfred Douglas, mag van
geluk spreken. Het is zo zeldzaam als een haar op een biljartbal. Overal, zowel in
het ruim-gesorteerde antiquariaat met vier verdiepingen en honderdduizenden titels
als in de vijftig-cents-dozen van het stoffige tweedehandsboekwinkeltje in de
provincie, kom je boeken van de populaire romanschrijver Robert Hichens tegen,
zijn The Garden of Allah is een winkeldochter die in honkvastheid van Penzance tot
Melbourne wedijvert met The Story of San Michele van Axel Munthe, dat dode
gewicht op de balans van elke handelaar, vertaald in zevenenveertig talen en in alle
zevenenveertig even verhuisschuw, maar nooit, nooit zie je ergens The Green
Carnation.
Het verscheen op 15 september 1894 en werd onmiddellijk een succès de scandale.
Toen Hichens, die eigenlijk alleen nog als journalist en schrijver van korte verhalen
werkzaam was, het manuscript bij de uitgever William Heinemann had ingeleverd,
werd hij al snel daarna op diens kantoor ontboden.
‘Heb jij dat boek echt geschreven?’ vroeg Heinemann.
‘Jazeker.’
‘Wel,’ vervolgde Heinemann, ‘ik heb het laten lezen aan George Lewis.’
George Lewis was in die tijd Engelands befaamdste advocaat.
‘Waarom dat?’ vroeg Hichens.
‘Omdat ik er niet gerust op was dat er geen proces wegens smaad op zou volgen.’
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‘O!’
‘Maar Lewis vindt dat ik mijn gang kan gaan en het kan publiceren. Wat vraag je
ervoor?’
Als de kwestie van het honorarium geregeld is, adviseert Heinemann hem zijn
naam niet als auteur in het boek te vermelden.
‘Op die manier zal het aan zowat de helft van alle bekende auteurs in Engeland
worden toegeschreven. De verkoopcijfers zullen omhoogspringen.’
Het boek verscheen anoniem. Niet dat het door Robert Hichens was geschreven
zorgde voor de verkoopcijfers, maar dat het over Oscar Wilde en de zijnen ging. Zo
hoort dat bij sleutelromans. Bij sleutelromans passen gegniffel, gissingen,
nieuwsgierigheid, praatjes die van deur tot deur gaan. Heinemann kreeg gelijk. In
een der Londense kranten werd zelfs gesuggereerd dat Oscar Wilde de auteur was.
Een sleutelroman kan om uiteenlopende redenen geschreven worden. De grenzen
zijn niet altijd even scherp te trekken. Over de minst nobele reden, om ten koste van
een beroemdheid ook zelf een béétje beroemd te worden, zullen we het hier niet
hebben. De wereld is al vulgair genoeg.
Iemand kan, aan de hand van een ‘wereldje’ dat ‘van zich laat horen’ en personen
die voor een periode typerend zijn, een tijdsbeeld willen schetsen. Hij noemt de
personen niet bij hun naam, omdat het hem meer om hun ideeën en om de zaken
waar ze voor staan gaat dan om hun individuele eigenaardigheden. Die
eigenaardigheden ontleent hij enkel aan de realiteit om er het boek fleur en verve
mee te geven.
Hij kan, ten tweede, op leedvermaak uit zijn. Het publiek ziet gaarne de mens in
zijn hemd gezet, en hoe hoger degene die wordt aangevallen is gezeteld, hoe
beroemder of gevreesder degene wiens intimiteiten en zwakheden worden
prijsgegeven is, des te luider klinkt het applaus. Het publiek wil vermaak. Het gilt
om vermaak, met een nooit te stillen honger. Naast de bijslaap, de kruimeldieverij
en het laten van boeren en winden is niets zo algemeen als het besmuikt gegniffel.
Het kost dan ook allemaal niets.
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Tenslotte kan wraak iemands oogmerk zijn. De schrijver kan in een sleutelroman
rekeningen vereffenen en zichzelf gul toedienen wat hij in werkelijkheid heeft gemist.
Zijn verhaal nemen, heet dat, geloof ik. Hij kan zelf poseren als de held, en de persoon
die hij wil treffen begiftigen met wát hem maar te binnen schiet. In alles wat hem
zelf is mislukt kan hij zich dan laten zegevieren, en hij kan van zijn vijand elke
karikatuur maken die hem zint. Dit masochisme gaat zelfs zover dat de schrijver zijn
sleutelfiguur óók alle handelingen, gebaren en eigenschappen toeschrijft die hij in
zichzelf haat. Hij kan dit met een gerust hart doen, want het publiek gelooft hem.
Het publiek gelooft alles, als het maar komisch, laaghartig en grondig is. Vooral
grondig. Het publiek is niet dol op fijnzinnigheden, het is dol op ongebluste kalk.
The Green Carnation van Robert Hichens heeft het meest met de eerste aanleiding
te maken, die van het schetsen van een tijdsbeeld. Waarom Heinemann zo bevreesd
was voor een proces is, tenminste wanneer het om Wilde of Douglas gaat, achteraf
niet meer zo duidelijk. Kort na het verschijnen van de roman ontving Hichens een
scherts-telegram van Wilde waarin stond dat ‘alles aan het licht gebracht’ was en
dat hij maar beter meteen het land kon verlaten en Douglas stuurde hem een telegram
waarin hij hem ‘ontmaskerde’ en eveneens aanried een goede schuilplaats te zoeken.
Alles zeer goedmoedig dus, zoals het hoort. Wie wél boos waren, dat waren de
kleinere goden en de scribenten van de dag, over wie in het boek velerlei vinnigheden
werden gedebiteerd. Destijds op hun tenen getrapt en nu vergeten: opnieuw precies
zoals het hoort.
Een maand later al verscheen de naam van de auteur op de titelpagina. Het had
geen zin meer het te verbergen, iedereen wist het. En het ging immers niet om
leedvermaak of wraak. Het ging om een beeld van een decadente groep, door Hichens
als buitenstaander met grote nauwkeurigheid geschetst.
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‘The most notable satire of the period,’ noemt Holbrook Jackson The Green
Carnation. Het publiek zag er een schotschrift in. Het publiek ziet in alles een
schotschrift. Als het maar over een ander gaat.
In The Green Carnation wordt de cultus van de onechtheid, van de onnatuurlijkheid,
de groene anjer die in de natuur nergens groeit, belachelijk gemaakt. ‘Aan de kaak
gesteld’ zou een te groot woord zijn. Het is eerder burlesk dan pamflettistisch.
Bijna iedereen in het boek praat à la Oscar Wilde, men overtroeft elkaar in
geestigheden en strooit met epigrammen en paradoxen, louter voor de tijdpassering.
Als in een toneelstuk hergroeperen de hoofdpersonen zich om, telkens opnieuw, aan
een fonkelende dialoog te beginnen.
‘“Esmé, je wordt dronken!”
“Waarom denk je dat, Reggie?”
“Omdat je zo briljant bent. Vertel vooral verder.”’
Esmé Amarinth en Lord Reginald (Reggie) Hastings staan voor Oscar Wilde en
Lord Alfred Douglas. Samen met Mrs. Windsor en Madame Valtesi, trouwe
Wilde-fans, brengen ze een zomerse week in Surrey door, in het buitenhuis van Mrs.
Windsor. Zij staat erop elk jaar een weekje ‘landelijk’ te doen, al vergeet ze niet een
treinwagon personeel mee te nemen. Madame Valtesi is een manzieke oude vrijster,
die zich dank zij haar cynisme briljant op de been houdt. (‘Cynisme is alleen maar
de kunst de dingen te zien zoals ze zijn in plaats van zoals ze zouden moeten zijn.
Als iemand zegt dat het christendom nooit één christen heeft bekeerd, of dat de liefde
meer vrouwen te gronde heeft gericht dan de haat, of dat deugd een toevallige
samenloop van omstandigheden is, dan wordt zo iemand meteen als cynicus
gebrandmerkt. En toch zijn al die opmerkingen absoluut en bijna absurd waar.’)
Voorts bevindt zich in het gezelschap het nichtje van Mrs. Windsor, Lady Locke,
met haar zoontje Tommy. Zij heeft, hoewel nog maar achtentwintig, tien jaar buiten
Engeland gewoond; haar man, een militair, is overleden. Zij kijkt, als enige, met
verbazing tegen het ‘modernisme’ aan dat tijdens
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haar afwezigheid als een giftige orchidee in Londen is open-gebloeid, en zij is ook
de enige die tegen de gepolijste wijsheden van de groep protesteert en op de holheid
ervan durft te wijzen.
Zij raakt gesteld op de mooie Lord Reggie, in wie zij een zuivere kern vermoedt
en wiens spitsvondigheden zij slechts ziet als echo van de gevleugelde woorden van
de oudere Esmé Amarinth. Op een morgen ontmoet zij Reggie aan de ontbijttafel,
met een verse groene anjelier in zijn knoopsgat.
‘“Hoe slaag je er toch in die bloem zo lang in leven te houden?” vroeg Lady Locke,
toen ze tegenover hem had plaats genomen. [...]
“Ik begrijp je niet,” antwoordde Reggie en keek haar over zijn champignons aan.
“Omdat je hem al twee dagen draagt.”
“Deze? Nee. Esmé en ik laten ons elke morgen een paar nieuwe toesturen door
een bloemist in Covent Garden.”
“Het is niet waar! Is dat al die moeite waard?”
“Het zijn de enige dingen die de moeite waard zijn, vind ik. De meeste mensen
hebben het zó bij het verkeerde eind - zij aanbidden de zogenaamde grote dingen.
Ik aanbid kleine details. Deze bloem is een detail. Ik aanbid haar.”
“Moet het dan soms iets symboliseren?”
“Nee. Ik haat symbolen. Het woord alleen al doet je denken aan rouwkransen en
immortellen en urnen en meer van dat soort herinneringen. Waarom zijn de mensen
zo bang iets te vergeten? Er bestaat niets mooiers dan te vergeten, behalve misschien:
vergeten te worden. Ik draag die bloem vanwege haar exquise kleur. Om geen enkele
andere reden.”
“Maar die kleur is niet natuurlijk.”
“Nóg niet. De natuur is, wat dat betreft, nog niet zo ver als de kunst. Ze heeft altijd
wat tijd nodig. Esmé vond deze bloem twee maanden geleden uit. Een paar mensen
dragen haar maar, alleen de discipelen van de hogere filosofie.”
“De hogere filosofie! Wat is dat?”
“De filosofie die leert nergens bang voor te zijn, de durf op te brengen te leven
zoals je wilt en niet zoals de gewone
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mensen dat willen, de moed voor je verlangens op te komen in plaats van voor de
lafheid, zoals anderen.”
“Mr. Amarinth is de hogepriester van die filosofie, neem ik aan?”’
Het wordt een grotesk weekje, daar in Surrey. Esmé Amarinth leeft uitsluitend op
Oscar Wilde-citaten. ‘“Hoe heerlijk om te sterven met een paradox op je lippen! De
meeste mensen geven de geest in een wolk van zegeningen en afscheidswoorden.
Hoe ordinair!”’ Om de landelijke sfeer kracht bij te zetten worden de plaatselijke
koorknapen opgetrommeld om, voor 's zondags in de kerk, een lied van Lord Reggie
in te studeren. De scènes waarin Esmé de lokale geestelijke, de dorre Mr. Smith,
tracht te paaien en de kleine jongens, op de maandag na de uitvoering, toespreekt
(‘and therefore I speak to you, beautiful pink children...’) zijn meesterlijk. Esmé
houdt een lezing over ‘the art of folly’, waarin hij de kinderen de catechismus van
de decadentie bijbrengt en ze oproept volstrekt ongehoorzaam te zijn en alles wat
‘normaal’ is te vermijden. De kinderen begrijpen er niets van. Het klinkt de aanwezige
schoolmeesters als een levensgevaarlijke toespraak in de oren, maar het heeft niet
de minste uitwerking: alsof je een speelgoedbeest arsenicum toedient.
Lady Locke, evenwel, ziet het gevaar in van zo'n houding als die wél, door
zwakkere geesten, klakkeloos wordt overgenomen. Tot haar zoontje Tommy zegt
ze: ‘Besef goed, dat het alleen maar komisch bedoeld was. Het was maar een
nonsens-lezing, zoals de nonsens-boeken van Edward Lear. Begrijp je wel? Alles
werd gewoon op zijn kop gezet. Dus denk eraan dat je altijd precies het
tegenovergestelde doet van wat meneer Amarinth je heeft aangeraden. Zul je dat
doen, jongen?’
Haar zoontje is nogal gehecht aan Lord Reggie. En als ze op zeker moment een
gesprek afluistert waarin Reggie het kind óók een groene anjer belooft, zodat het bij
dat vooruitzicht jubelt van vreugde, weet ze dat er voor haar geen leven met Lord
Reggie (een huwelijksaanzoek hangt in de lucht:
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ze is niet onbemiddeld, en ook huwelijken zijn voor groene anjer-adepten cynische
aangelegenheden) is weggelegd. Ze wijst Lord Reggie, als het aanzoek er inderdaad
komt, af, en wil hem ook best vertellen waarom.
‘“Ik kan niet met je trouwen,” zei ze. “Wil je dat ik je zeg waarom? Waarschijnlijk
niet; maar toch doe ik het maar. Ik ben niet briljant, en daarom heb ik ook niet de
behoefte absurd te zijn. Als ik met jou trouwde zou ik alleen maar absurd zijn en niet
in het minst briljant. Je houdt niet van me. Ik geloof dat je van niets houdt. Ik mag
je graag; je prikkelt mijn belangstelling. Misschien zou ik, als je anders geaard was,
zelfs van je kunnen houden. Maar ik kan nooit van een echo houden, en je bent een
echo.”
“Een echo is vaak mooier dan de stem die ze weerkaatst,” zei hij.
“Maar als de stem lelijk is kan de echo nooit mooi zijn,” antwoordde ze. “Ik wil
niet ál te oprecht zijn, maar omdat je me ten huwelijk hebt gevraagd zeg ik je dit. Je
karakter komt me voor als een echo van dat van Mr. Amarinth. Ik geloof dat hij
alleen maar poseert; maar poseert degene die een pose imiteert ook? Poseer je alleen
maar? Het is onmogelijk te zeggen wie Mr. Amarinth in werkelijkheid is. Misschien
heeft hij wel helemaal niets werkelijks. [...] Hij is au fond waarschijnlijk abnormaal;
maar jij bent dat niet! Wat is je werkelijke ik? Is dat degene die ik ken, die ik hier
voor me zie? [...] Mensen als jij zijn zo verwrongen en verdraaid van geest dat ze
hun eigen mismaaktheid niet langer herkennen. Het komt me voor dat Mr. Amarinth
een cultus heeft gecreëerd. Ik noem dat de cultus van de groene anjer. Het zal vast
heel modern zijn. Mij lijkt het eerder stompzinnig en verdorven. Als je die
afzichtelijke groene bloem uit je knoopsgat zou halen, niet omdat ik het je vroeg,
maar omdat je er een oprechte afkeer van had, zou ik anders op je verzoek reageren.
Als je die eeuwige kunst kon vergeten, en het leven met een eerlijke, onbelemmerde
blik tegemoet kon treden, als je je als een man kon gedragen in plaats van als die
geverfde bloem en verder niets, helemaal niets, dan zou
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ik misschien op de juiste manier om je kunnen geven. Maar je geest is kunstmatig
gekleurd: hij komt uit de verfwinkel. Je ziel is een groene anjer; en ik wil een
natuurlijke bloesem koesteren aan mijn hart.”’
Het is deze oppositie tussen natuurlijkheid en onnatuurlijkheid, tussen eenvoud van
ziel en pose, die de moraal van het boek vormt. Alle schotschriften hebben nu eenmaal
een moraal. Het gaat om dezelfde eenvoud en hetzelfde ‘gezond verstand’ waarop
Robert Hichens (1864-1950) in zijn autobiografie Yesterday (1947, meer dan een
halve eeuw later) zoveel prijs stelt: ‘Oprechtheid is de sleutel voor een blijvend
succes,’ heet het daar. ‘Gepaard aan talent, natuurlijk. Een oprechte dwaas moet niet
hopen dat hij triomfeert alleen maar omdat hij oprecht is.’
Je zou kunnen zeggen dat het Hichens ging om het gevaar van vrijblijvende
woorden, om een onmaatschappelijkheid die een cultus wordt zonder consequenties.
Om zinnen die alleen maar mooi zijn omdat ze mooi zijn. Het ging hem niet om haat,
niet om leedvermaak jegens Wilde. ‘Hoewel mijn naam,’ schrijft hij in Yesterday,
‘met het oog op wat later gebeurd is, vaak in verband werd gebracht met de naam
van Oscar Wilde, stel ik er prijs op hier te verklaren dat we elkaar maar bij zo'n vier,
misschien vijf aangelegenheden hebben ontmoet, en dat er nooit, voor zover ik me
daar tenminste van bewust ben, íets van een wrijving tussen ons bestond. Al mijn
ontmoetingen met hem waren gelukkige ontmoetingen, en één ervan was meer dan
gelukkig, levendig, amusant; ze was intens belangwekkend. Want gedurende die
ontmoeting zag ik niet alleen de Oscar van de geestigheid en de scherpe conversatie,
maar de Oscar van de diepe ernst en de verbeeldingskracht.’
Staat er dan geen rechtstreekse kritiek op Wilde in The Green Carnation, is het alleen
maar absurde overdrijving? Nee. Wilde steelt zijn epigrammen, herkauwt zijn
paradoxen, is voortdurend bang de gunst van het publiek te verliezen. Zijn meningen
zijn louter formules; als hij zou zwijgen zou
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hij niet eens bestaan. De invloed van zijn pose op allen die niet poseren werkt
verstarrend. Hij dient alleen een recept op en vergeet het gerecht dat daaruit zou
kunnen ontstaan. Maar het waren, in die tijd, geen nieuwe verwijten aan Wilde's
adres. Hichens zette ze alleen op een rijtje.
Misschien zou men het als lafhartig kunnen beschouwen dat dit boek verscheen
toen de donkere wolken al boven Wilde's hoofd samenpakten en de geruchten over
zijn ‘onnatuurlijk’ gedrag steeds dreigender door Londen gonsden. Maar toen het
puriteinse, burgerlijke Engeland, een jaar na het verschijnen van The Green Carnation,
het doek definitief neerliet voor Oscar Wilde, verzocht Robert Hichens zijn uitgever
het succesvolle boek uit de handel te nemen. Het was de daad van een oprecht mens.
Het leek Hichens ‘van een zeer slechte smaak te getuigen een dergelijk schotschrift
tegen een beroemd man te blijven verkopen, wanneer die man in moeilijkheden is
geraakt.’ Hij huilde niet mee met de wolven.
Pas in 1949 bracht The Unicorn Press een herdruk uit.
The Green Carnation is nog altijd een leesbaar boek, een fraaie burleske over het
esthetendom. Ik heb in het voorgaande de moraal wellicht te veel op de voorgrond
geschoven - het is beslist niet zo dat die door het hele boek heen als een maar al te
natuurlijke paardebloem tegen de groene anjer wordt uitgespeeld. Het is nergens
benepen. Het is misschien wel de beste tekening die ooit van de sfeer rond Oscar
Wilde werd gegeven. ‘No other writer has realised so well the fatuous side of the
“exquisite” and “brilliant” corner in decadence which Oscar Wilde made his own.’
(Nogmaals Holbrook Jackson.)
Als je zo gelukkig bent het, vergeten tussen een rij winkeldochters, tegen te komen
in een antiquariaat, reken de vier gulden vijftig, die het dan kost, bij de kassa zo
achteloos mogelijk af. En spring pas buiten een gat in de lucht.
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Ego Narcissus
Leopold Andrian: Der Garten der Erkenntnis
De schrijver: hij is negentien als zijn boek wordt gepubliceerd. Het baart opzien en
in literaire kringen zijn alle ogen op hem gericht. Hij wordt zesenzeventig jaar oud.
Er is na dat ene boek nooit meer een letterkundig werk van hem verschenen.
Het boek: het telt maar eenenzestig pagina's. Het wordt, al bij het verschijnen,
beschouwd als de quintessens van ‘het moderne levensgevoel’. Het zal een hardnekkig
ondergronds bestaan blijven leiden, ook al zijn de schaarse edities bij voortduring
alleen in beperkte kring verkrijgbaar. Weinigen hebben het gelezen: toch duikt het
op in nagenoeg alle studies over de tijd waarin het verscheen. De verzamelde
commentaren overtreffen de tekst vele malen in lengte. Wie dit boek nooit onder
ogen heeft gehad loopt grote kans toch in aanraking te zijn gekomen met de
symbolische naweeën, de cultus ervan. Het is er in dat geval mee als met een
mythologie zonder oertekst, een godsdienst zonder bijbel.
De schrijver als negentienjarige: wat betekent die eeuwige aantrekkingskracht van
het vroegrijpe talent dat daarna voor altijd zwijgt, alsof de goden spijt hebben gekregen
van een al te gulle bui? Is het de combinatie van adolescentie en dood? Is het de
droom van de kunstenaar die zich niet met pijn en ellende hoeft te ontwikkelen, die
niet de schamele brokstukken van zijn talent tegen de klippen op bijeen hoeft te
schrapen maar in één keer klaar is, gaaf en afgerond, alsof hij niet meer nodig had
dan er als medium eenvoudig te zijn, als orakel over wiens lippen de hogere inspiratie
naar buiten rolde? Wat wil dat kleine bataljon van Frühvollendeten, snotneuzen vaak,
ons meedelen? Drijven ze misschien
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de spot met Goethe en Homerus? Horen we ze schamper lachen om het zweet
waarmee zo menig levenswerk werd gebaard? Trots en onaangedaan duiken ze op
en even trots en onaangedaan verdwijnen ze weer. Ze spreken en zijn uitgesproken.
Het is meer dan alleen een romantisch idee over het samengaan van jeugd en genie:
het wekt huivering. Natuurlijk, de dweperij met de jonge god die met zijn lokken
langs de melkweg schuurt en op sandalen over wolken wandelt, intussen een keur
van rode, groene en blauwe ballen uit zijn hemdsmouwen toverend, speelt er een rol
bij - maar er ligt een dieper raadsel aan ten grondslag, een raadsel dat te maken heeft
met de bittere afkeer van het verval en de droom van volkomenheid. Achter elk
wonderkind grijnslacht de pestbuilkop, achter alle gouden lokken het aangevreten
hoofd van de honderdjarige.
Het boek als symbool van een generatie: hoe komt het dat één kleine vertelling,
vanuit zoveel verschillende invalshoeken bekeken, steeds weer de kern weet bloot
te leggen van de tijd waarin het verscheen? Komt dat omdat er geen vervolg op kwam
en het dus nooit als het beginstadium van een ontwikkeling gezien kon worden? Was
het zélf al het eindstadium? Gaven de tijd, het milieu en de atmosfeer die het ontstaan
van het boek mogelijk maakten de doodsteek aan het talent van de auteur toen ook
tijd, milieu en atmosfeer zelf afstierven en tot het verleden gingen behoren? Was het
boek de doodsteek van de tijd? Toch is dit boek meer dan een produkt van zijn tijd
alleen, modieuze eendagsvliegen en ‘typische’ werkjes zijn er altijd genoeg - het
vormt ook een spiegel van de puber van de tijd die daarna kwam: zoekend en vol
zelfbehagen, broeierig, ver van de realiteit en ondanks dat alles: compact en met die
door geen legerscharen van middelbare leeftijd af te dwingen, door geen volle buidel
goudstukken van ouden van dagen terug te winnen voorsprong van de jeugd. Het is
het boek waarin de adolescent zijn eigen verhaal schrijft. De schrijver wordt ouder
en ouder, maar de hoofdfiguur van zijn boek, ooit zijn alter ego, blijft jong. De ik en
zijn spiegelbeeld groeien steeds verder uit elkaar. De schrijver zwijgt en blijft eeuwig
negentien.
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Daardoor wordt zo'n boek, als komeet zonder staart, allengs een mythe - en door nog
zoveel raadsels meer waarvan het ons een voorgevoel geeft. Raadsels van verval en
smerigheid. En nogmaals verval en smerigheid.
De schrijver is ‘de merkwaardigste verschijning van het Jonge Wenen’ genoemd.
Het boek gaat door voor ‘de klassieke roman over de identiteitscrisis van het
fin-de-siècle’ en voor ‘een van de mooiste poëtische documenten van het symbolisme’.
De schrijver heet Leopold Reichsfreiherr Ferdinand von Andrian zu Werburg. Hij
schreef onder de naam Leopold Andrian. Zijn vrienden noemden hem Poldi. Op 15
juli 1894, acht maanden voor het verschijnen van zijn boek, schrijft hij aan de ‘geachte
meester’ Stefan George, die enkele gedichten van hem in Die Blätter für die Kunst
had gepubliceerd: ‘Ik ben nu met proza bezig en bouw aan mijn wereldbeschouwing;
het is een van de eigenaardigste, zo al niet onvruchtbare genoegens (het zou in het
Duits niet aangenaam klinken) de se gargariser avec les plus sublimes idées, met de
geheimen van de wereld en van het leven, dag in dag uit.’
Het boek heet Der Garten der Erkenntnis. Als titel had de jonge auteur in een
eerder stadium aan Fest der Jugend gedacht. In 1918 herinnert Andrians jeugdvriend
Hugo von Hofmannsthal, die mét George aan de wieg van dit werk heeft gestaan en
die zijn leven lang met hem bevriend zou blijven, zich: ‘Op zijn negentiende de
auteur van een korte vertelling Der Garten der Erkenntnis en door dit proza van
nauwelijks zestig of zeventig bladzijden voor een korte spanne in Duitsland beroemd
en wel op zo'n wijze beroemd, dat het spoor daarvan zowel in het geheugen van de
literatoren als in de literatuurgeschiedenis tot op heden, na een kwart eeuw, nog
duidelijk en scherpomlijnd bewaard is gebleven, trad baron Andrian vervolgens in
dienst van de staat en heeft in de vijfentwintig jaar na zijn eerste publikatie geen
tweede boek, geen gedicht, geen beschouwing, zelfs niet één regel van bellettristische
aard meer het licht laten zien... Het is een ongebruikelijk fenomeen. Even
ongebruikelijk is het boek zelf. Het is een korte, op een droom gelij-
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kende levensloop, op simpele wijze verteld, met het noemen van Oostenrijkse
plaatsnamen en het vermelden van heel alledaagse dingen. Maar door het te
comprimeren en tegelijk in het vage te laten krijgt het iets sprookjesachtigs en deze
speciale eigenschap is niet door berekening of opzet ontstaan, maar als het ware
onbewust, door zijn eigen betrokkenheid bij het thema. Een dergelijk ontstaansproces
heeft iets buitengewoons, iets dat zonder meer uniek is... Wie een boek van deze
allure heeft gemaakt en daarna nooit meer een regel, moest ook met zichzelf wel op
een manier omspringen die niet alledaags is.’
Der Garten der Erkenntnis vertelt het levensverhaal van de jonge Erwin, die het
geheim van het leven probeert te ontraadselen, tot ‘inzicht’ wil komen. Een
Bildungsroman kon het boek heten, als niet ‘roman’, evenals ‘vertellen’ en ‘verhaal’
trouwens, te grote woorden waren. Er is nauwelijks van enige handeling sprake in
het boek, de karakters krijgen geen gestalte, alles blijft etherisch. Tastbaarheid,
driedimensionaliteit ontbreken. Het boek mist oorzaak en oordeel, noodzaak en
noodlot, structuur en motoriek. Wat overblijft is een serie sensaties, nu eens in het
zonlicht, dan weer door een regengordijn beschouwd. Nevel en bliksemschichten,
schaduwen en symboliek. Een losse aaneenschakeling van nerveuze fantasieën,
sensitivistische studies, precieuze impressies, bijeengehouden door... ja, door toch
zoiets als een structuur en een motoriek. Het is de structuur van Narcissus zelf zowel Erwin als de schrijver - die van de eerste tot de laatste bladzijde in het
spiegelende wateroppervlak kijkt. Het is de motoriek van klank, melodie en ritme.
Andrians proza speelt met alle effecten, verwijzingen, herhalingen, contrapunten,
verhevigingen, andantes en staccato's van de muziek, het gaat hem vaak eerder, lijkt
het, om de kleur dan om de betekenis van de woorden. Het kabbelt en wiegt en
huppelt en stroomt van apotheose naar apotheose, zonder dat de lezer dikwijls het
waarom en waartoe begrijpt. Ook kleuren zelf spelen er een grote rol in, en
kleurverschietingen: ‘Het kwam hem voor of het de charme van een licht-
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bron had waarvan je niet wist of die uit twee kleuren bestond die voortdurend in
elkaar overvloeiden, of uit één kleur die in al haar nuanceringen uiteenspatte en
glinsterde.’ En verder wemelt het van lapislazulikleurige, lichtroze, lichtgrijze,
zilveren en lila luchten.
In een kritiek op Andrians boek verzuchtte een tijdgenoot dat ‘alles verloren’ zou
zijn wanneer iemand het ongelukkigerwijze zou begrijpen: we zouden in dat geval
het boek meteen terzijde leggen. ‘Alleen omdat we er niets van begrijpen is er sprake
van verbazing.’ Dichter bij de waarheid lijkt me wat Walter H. Perl in Leopold von
Andrian, ein vergessener Dichter des Symbolismus schrijft: ‘Bij een zo intens teer
en ragfijn werk vernielt elke analyse eigenlijk de charme ervan, op zijn best kan men
het alleen maar navertellen, met omvangrijke citaten. De hele wereld van de
opgroeiende jongen ligt in dat boek besloten...’
Navertellen dus, scène voor scène, want wie zou niet graag ‘op zijn best’ willen
zijn? Stefan George was zo onder de indruk van het boek dat hij het voor zijn
bibliotheek liet kalligraferen. U zult genoegen moeten nemen met een produkt van
de stenografie. Bedenk dat het is alsof iemand met een vergrootglas over een
impressionistisch schilderij gaat en er segment na segment uit isoleert, alsof iemand
van een pointillistisch doek de punten één voor één op een weegschaal legt.
Op zijn twaalfde jaar heeft Erwin, eenzaam opgegroeid onder de hoede van zijn
moeder, zo aan ‘zichzelf genoeg’ als hij dat later nooit meer zal kennen, de dingen
in de realiteit ‘bezaten de waarde die ze in de droom hebben, ze waren woorden van
een taal die toevallig de zijne was, maar eerst door zijn wil kregen ze een betekenis,
een plaats en een kleur’. Hij wordt verder opgevoed in een klooster, zijn
medeleerlingen zorgen voor verwarring en vijandschap, hij leeft in een bestaan
‘waarvan de wetmatigheid niet langer uit hem zelf kwam’. Erwin ontdekt tussen deze
verwarring de rust, en op het moment dat hij inziet dat deze rust alleen in God te
vinden is besluit hij priester te worden. ‘Vanaf dat
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moment werd zijn leven lichter, omdat hij het als onwerkelijk beschouwde.’ Maar
de schoonheid van kerken en paarden en kastelen blijft voor hem bestaan. ‘Zijn leven
zou een strijd van de kerk tegen de wereld worden.’ Hij ontmoet, op weg naar Bozen,
waar hij gaat studeren, een jonge officier die aan tering lijdt en niet lang meer te
leven heeft. ‘Het leven trad hem uitdagend en hardnekkig, bijna lichamelijk tegemoet
en keek hem verwijtend en smachtend aan.’ Het zoeken, de tweestrijd gaat tussen
droom en wat voor werkelijkheid wordt aangezien verder. Ternauwernood aangestipte
aanleidingen van buitenaf zorgen voor nieuwe stemmingswisselingen.
Door een grote vriendschap in Bozen ontdekt Erwin ‘dat er een hele reeks geheimen
bestond, ook in datgene wat hem tot dusver zonder geheimen had geleken, en dat er
dingen bestonden, die slecht en verboden en toch aantrekkelijk waren’. Hij gaat
andere eisen aan de toekomst stellen. Hij vestigt zijn hoop op Wenen en ‘de grote
wereld’. Hij voelt ineens een zeldzame drang naar onrust. Is hij nu zeventien, en al
in Wenen? Het doet er niet toe, zozeer gaat het om de stadia van zijn innerlijke
ontwikkeling alleen. Wenen bevalt hem, de elegance, het uitgaansleven. Onder al
die genietingen moet zich wel het geheim bevinden dat hij zoekt, het geheim waardoor
dit alles zo aantrekkelijk is. De drang naar dat ‘andere’ wordt sterker en sterker: ‘Hij
had daarbij het gevoel dat zich naar zekere richting een wereld uitstrekte, waarin
alles verboden en geheim was, een wereld die even groot was als de wereld die hij
kende.’ Maar omdat hij deze wereld die de bestaande kan ‘ontkennen’ niet ontdekt,
verliest ook de bestaande weer haar charme.
Doek. Volgend tableau. Erwin raakt bevriend met Clemens, arm, nieuwsgierig,
‘verdorven als een straatjongen en bijna pathetisch onschuldig’. Op zijn gezicht ‘lag
de ontroerende schoonheid van late tijden’. Wat volgt is ‘liefde die liefde voor zichzelf
is of liefde voor elkaar of liefde voor alles wat zij hadden liefgehad’. Afscheid,
wederom aangrijpender door de toon dan door het drama. De herinnering wordt nu
Erwins leven en dat leven is een mengeling van
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hemel en hel: de openbaring zal zin kunnen geven aan die herinneringen. ‘Erwin
wachtte niet ongeduldig op deze openbaring, hij had genoeg aan het besef dat ze
komen zou.’ Doek. Volgend tableau. Hij leeft samen met een vrouw. ‘Zij bezat de
schoonheid van de antieke borstbeelden die ons een ogenblik doen twijfelen of ze
een jonge Aziatische koning voorstellen of een ouder wordende Romeinse keizerin.
[...] Alle wonderen die Erwin van zijn openbaring had verwacht waren in haar, maar
hij vond geen openbaring.’ Doek. Nieuw tableau. Ontmoeting met de vreemdeling,
wiens gezicht in volkomen tegenstelling staat tot ‘de hoogmoedige schoonheid van
de dood’ op het gezicht van zijn geliefde. Doek. Erwin is twintig jaar. Hij heeft nog
steeds het geheim van het leven niet gevonden. Maar hoe zal hij het kunnen vinden
in iets anders dan het leven zelf? ‘Omdat het leven voor iedereen zijn eigen en enige
wonder was, kon niemand hem er het geheim van openbaren.’ Het geheim ligt buiten
het leven. De dood genaakt. Het feest van het leven heeft geen toeschouwers, het
lijkt op die feesten uit de zeventiende eeuw, in donkere winternachten tussen spiegels
en fakkels, ‘waarop men elkaar maar één keer ontmoette en met gemaniëreerd
verstrengelde vingertoppen langzaam om elkaar heen draaide en elkaar glimlachend
in de ogen keek en dan met een diepe, bewonderende buiging uit elkaar gleed’.
Tableau en doek. De dood genaakt, de hel genaakt. Zal de spiegel breken?
Lichamelijkheid en wellust. Narcissus vrijt, in een onheilspellende nacht, met zichzelf.
‘De tijd daarna was Erwin de herinnering aan die nacht onaangenaam; hij was gevallen
en toch kon er voor iemand, die het leven met de maat van het leven mat, geen val
bestaan.’
Doek. Tweede ontmoeting met de vreemdeling. Het verlokkende geheim is volop
blijven bestaan, de vreemdeling is in sinisterheid toegenomen. Nieuwe verwarring.
Doek. Troost van jongensgezichten in een voorbijrijdende trein. De troost vervliegt.
Hoop bij zijn moeder in Italië een antwoord op het geheim te vinden. De hoop blijkt
ijdel. ‘Hij was haar leven en zij was zijn dood, en deze dood en dit leven waren diep
en op een geheimzinnige wijze met elkaar
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verbonden.’ Zij kunnen het spiegelglas waarin zij elkaar zien niet breken. Doek.
Venetië, ook al geen plaats waarvan je met meer oplossingen dan vragen terugkeert.
De dood krijgt een diepere kleur, grandezza. Doek. Een jaar van wetenschappelijke
studie in Wenen, in dienst van het hogere inzicht. Derde ontmoeting met de
vreemdeling: de bewegingen van zijn lichaam zijn nog steeds dezelfde, maar zijn
gezicht is nu onverbiddelijk geworden, één en al angstaanjagende dreiging. ‘En bij
zijn aanblik wist Erwin ineens wie hij was: hij was zijn vijand die hem vanaf zijn
geboorte had gezocht en hem in de dronkenschap van het voorjaar had gevonden en
die hem sindsdien achtervolgde en steeds dichterbij kwam en hem uiteindelijk zou
inhalen en zijn hand op zijn schouder zou leggen...’ Doek. Het gevecht met de dood
begint, een worsteling zonder dat voorbijgangers hem helpen, zonder dat toeschouwers
hem horen schreeuwen, zonder dat ze zijn vijand zien. Doek. Het verlangen naar
inzicht wordt dor en martelend. Doek. Koortsdroom. Spoorwegstation. Een trein
komt voorbij. Gezichten in de coupé-ramen, het kolengruis onder hun ogen. ‘Velen
waren het, zeer velen en allen waren erbij die hij had gekend, alleen de vrouwen niet,
en veel anderen die hij niet kende. [...] En opeens riepen ze hem allen bij zijn naam
en hij wist dat op die roep het inzicht volgen moest, en hij werd zeer vrolijk.’ Erwin
ontwaakt. Koude douche. Doek. De volgende dag sterft hij, ‘zonder tot inzicht te
zijn gekomen’. Doek, voorgoed.
Mijn hand, inmiddels moe geworden van het ophalen en laten zakken van het doek,
kan hier nog maar enkele losse opmerkingen aan toevoegen. De definitieve
verplettering van het broze lijf laat ik graag aan de machtige arm van de analyse
over.
Der Garten der Erkenntnis heet het boek: Erwin zoekt naar inzicht in een tuin, in
een kunstmatig landschap dat niets met de realiteit heeft te maken. Het leven daarin
is al verwelkt voordat het is geleefd. Negentienjarige jongens plukken er viooltjes
‘die nauwelijks nog ruiken’. Pedanterie, idealisme en naïveteit horen nu eenmaal bij
de ingrediënten
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onder de stolp van dit glazen huis. Der Kindergarten der Unkenntnis noemde Karl
Kraus het boek. ‘Das deutsche Narcissusbuch’, heet het bij Hugo von Hofmannsthal.
Men mag kiezen, ik ben lam van het hijsen.
Wél maakt het nog steeds een merkwaardige indruk van frisheid en simpelheid
tussen al de Verschnörkelung die we uit de Jugendstil gewend zijn. Een kasplant
blijft langer nieuw, om nog te zwijgen van de kunstbloem.
De aantrekkelijkheid ligt, na zoveel tijd, misschien meer in de mythe van het livre
de chevet en de leeftijd van de auteur dan in de inhoud, het kan zijn. Al zal die inhoud
altijd leeftijdgenoten van Erwin blijven aanspreken door de manier waarop de wereld
uitsluitend wordt gezien als een projectie van het innerlijk. Die inhoud is, zelfs
afgezien van alle symboliek en alle stokpaardjes die in de collectieve broeikas van
het Wenen aan het eind van de vorige eeuw zowel aarzelend-onbewust als
bewust-grandioos werden bereden, toch ook wel heel typerend voor de individuele
broeikas in het hoofd van de adolescent. Jugend, Jugend. De ouderdom is gestorven
jeugd, meer niet. Jeugd in de décadence. ‘De ontroerende schoonheid van late tijden.’
Beide, het vroegrijpe talent dat daarna volledig doodbloedt (Andrian werd een
rechtse, nationalistische katholiek) én het zwaarmoedige Narcissus-verhaal vertolken,
met hun mengeling van schoonheid en schrik, lichamelijkheid en doodsverlangen,
verdubbeling en splitsing, verwachting en desillusie, onvermogen en overgevoeligheid,
schittering en smerigheid, morgenrijk en avondrijk, hemel en hel, bloei en verval,
zakken en hijsen, hijsen en zakken, zo menig raadsel van het varken met de gouden
nimbus dat mens heet.
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Het voordeel van stilstaand reizen
Xavier de Maistre: Voyage autour de ma chambre
Een van de onoplosbare raadsels die het zoogdier mens, toch al niet arm aan loose
ends en vraagtekens, aankleven is zijn drang tot reizen. Wat beweegt die behaagzieke
tweevoeter, in de loop van de evolutie uitgegroeid tot de ideale partner van fauteuil
en crapaud, ja in donzen kussens passend als een schroef in een moer, zijn
comfortabele milieu vaarwel te zeggen en zich bloot te stellen aan te veel hitte, te
veel kou, aan het gezelschap van te veel mensen, aan autopech en denderende ruzies,
aan de samenzwering tussen luchtvaartmaatschappijen en verzekeringsgiganten, aan
stof en hoofdpijn, aan heimwee en de mondiale monotonie van de souvenirwinkel?
Wat beweegt hem zijn natuurlijke staat te verlaten en zich in een nachtmerrie van
ongemakken en onaangepast gedrag te storten?
Ziedaar het best bewaarde geheim van de schepping.
Zelfs al probeert de reiziger zijn terugval in de primitiefste nomadenstaat te
overschreeuwen door, als een slak, zijn huis op zijn rug mee te torsen - men ontmoet
tot op de verst verwijderde steppen reizigers, ingebouwd tussen een treurige kakofonie
van primusstellen, theezakjes, vacuümverpakte rookworsten en gebloemde
kussenslopen, tot en met schemerlampen en plastic geraniums in een pot toe -, tóch
blijft hij verstoken van de vertrouwde landkaart van stekkerdozen en lichtschakelaars
thuis, van de derde traptree die al zo lang kraakt dat hij hem pas hoort wanneer hij
de trap naar een pittoresk kerkje bestijgt en het bij de derde tree merkwaardig stil
blijft, van het gezoem van het gas door de leidingbuizen en van zijn buurvrouw die
almaar scheldt en raast - het rotwijf, hij wou dat hij er alvast weer naast
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woonde. Bovendien berooft het zeulen met primusstellen, het dompelen van
theezakjes, het opentrekken met de tanden van geharnaste rookworsten hem van de
enige ware genoegens die aan het reizen verbonden zijn, de enige vergoeding die
tegenover zoveel zelfopoffering en blinde doodsdrift staat: de mateloos tere tinten,
roze en blauw, van een zonsopgang boven zee, de wilde overdaad aan sinaasappelen
in een zuidelijke tuin, het geluid van een koele waterval dat, op een namiddag in
augustus, ineens in de plaats komt van het snerpen van de krekels, een lavendelstruik
in de holte van een rots, een vlinder die in de koude ochtendlucht sterft in de kelk
van een bloem, de contouren van een kathedraal aan de horizon, een herdersjongen
die hem tijdens een onweersbui in zijn hut laat meeëten van zijn brood, zomaar,
omdat we allen op dezelfde draaiende aarde wonen.
Er is geen andere reden om te reizen dan om die momenten van onverklaarbaar
licht, dan om de geur van de morgendauw, dan om de samenkomst van kleuren, er
is geen andere reden om te reizen dan om die momenten waarop alles opnieuw wordt
geboren.
Reizen, ik doe het niet graag. Maar de hang naar die lyriek kan te groot, te groot
worden. Dan wordt in een onbezonnen ogenblik de knapzak omgegord, de
achterblijvers een cheerio toegeroepen en - de tocht in het ongewisse begint. Wohin?
Wohin? Naar het zuiden natuurlijk. Maar na enkele dagen al neemt de machtige
tweestrijd tussen hang naar lyriek en honkvastheid een aanvang: het komt er eigenlijk
op neer dat ik op elke plek waar ik 's avonds aankom het liefst zou blijven wonen.
De bourgeois in mij verslindt de zigeuner. Elke avond begin ik mijn hotelkamer voor
de eeuwigheid in te richten en voer ik urenlang imaginaire telefoongesprekken met
de verhuisfirma's in mijn land van herkomst. Dáár zet ik de tafel neer en langs die
muur mijn boeken... Ik voel me overal thuis waar ik ben, maar ook ik heb mijn huis
graag bij me. Zou het hier niet te warm, te droog zijn voor mijn boeken? Knagende
twijfel. Zouden al die kostbare banden in dit klimaat niet tot stof uiteenvallen?
Reizigersverdriet.
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Ik heb eens bij de geleerde zus-en-zo - die het weten kan - gelezen dat boeken het
aangenaam hebben waar mensen het aangenaam hebben. Ik zou het dus kunnen
wagen. Maar dan: wie heeft ooit een boek in een zwembroek gezien?
De reis gaat verder, maar in de geest is de thuisreis al begonnen. Er wonen twee
reizigers in de reiziger: de een gaat heen, de ander terug. Door zijn gespletenheid en
verwarring schieten alle momenten van geluk, licht en kleur ongrijpbaar aan hem
voorbij, ze zijn er al geweest vóór hij er zich van bewust wordt, hij leeft niet langer
volop in het heden, in een gulzig spel van actie en reactie, maar schuift als een spons
door het landschap, indrukken absorberend voor later. Hij sprokkelt niet, er zuigt
iets in hem.
En teruggekeerd van de reis, op zijn kamer, ondergaat hij die indrukken pas in
werkelijkheid. Hij reist op zijn kamer. Had hij niet beter meteen thuis kunnen blijven?
Want zie, daar op tafel staan verse frambozen in een wit schaaltje - de dauwdrop
aarzelt te vergaan -, achter de gordijnen weerlicht het oorverdovend en de boeken
langs de muur zijn zwanger van impressies: het wemelt in de romans van
herdersjongens, in de gedichten van zonsopgangen en merkwaardige
kleurverschietingen. Voor reizen hoeft hij de straat niet op.
Hij kan thuis boeken over reizen lezen, en zelfs boeken over reizen thuis: een
verdubbeling die tot de zevende hemel leidt. Voyage autour de ma chambre heet
zo'n boek. Het verscheen voor het eerst in Lausanne, in 1795. De auteur is Xavier
de Maistre. Hij leefde van 1765 tot 1852.
Genoeg jaartallen; terug naar de poëzie. Er zit zoveel wonderlijke muziek in het
reizen en tóch thuisblijven, u moet dit boek van Xavier de Maistre lezen om het te
geloven. Hij laat u van ganser harte meereizen: ‘Ik heb een reis van tweeënveertig
dagen door mijn kamer ondernomen. De interessante waarnemingen die ik heb gedaan
en het niet aflatende plezier dat ik onderweg had, maakten de wens in mij wakker
ze openbaar te maken; de zekerheid dat ik een nuttig werk zou verrichten gaf de
definitieve stoot. Mijn hart juicht onuitsprekelijk wanneer ik aan het reusachtige
aantal
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ongelukkigen denk dat ik hiermee een zeker redmiddel tegen de verveling bied, en
een verzachting van het leed dat zij ondergaan. Het genoegen dat men beleeft aan
het reizen door zijn kamer stoot op geen enkele hindernis, veroorzaakt door de jaloezie
en de bemoeizucht van de mensen; het fortuin speelt er geen rol in. [...] Ik ben ervan
overtuigd dat elk verstandig mens mijn methode zal overnemen, hoe hij ook geaard
moge zijn, wat zijn temperament ook is: gierig of verkwistend, rijk of arm, jong of
oud, aan de evenaar geboren of op het poolijs, iedereen kan reizen zoals ik; om kort
te gaan, in de onmetelijke mensenfamilie die krioelt op de aardkorst zal er niemand
zijn - werkelijk niemand (van hen die kamers bewonen, natuurlijk) die, na dit boek
te hebben gelezen, zijn goedkeuring kan onthouden aan de nieuwe manier van reizen
die ik thans de wereld offreer.’
De reis die Xavier de Maistre met ons onderneemt kost ons niets, we zijn niet
afhankelijk van het klimaat, we worden niet beslopen door kannibalen en
zakkenrollers, en zelfs het water in de knieën en twee horrelvoeten kunnen ons het
reizen niet beletten. De reis door onze kamer is een reis door onze verbeelding.
We reizen in Voyage autour de ma chambre van stoel naar bed, van bed naar prent,
van prent naar spiegel, van spiegel naar bureau. Het beest in ons, de ander, gaat voort
met zijn dagelijkse werkzaamheden - eten, drinken, ontwaken - maar de ziel dwaalt
door de kamer en telt, als een alpiniste, nauwkeurig de passen die ze neemt. Want
aldus is het metafysisch systeem van Xavier de Maistre: ‘Wanneer u een boek leest,
mijnheer, en er schiet u plotseling een veel aangenamer idee in gedachten, dan blijft
de geest daar terstond aan hangen en vergeet het boek, terwijl uw ogen mechanisch
de woorden en de regels volgen; u bereikt het einde van de pagina zonder er iets van
begrepen te hebben en zonder u te herinneren wat u hebt gelezen. - Dat komt omdat
uw ziel het lezen aan zijn metgezel heeft overgelaten, het beest in u, zonder het te
waarschuwen dat ze er even tussenuit kneep; zodat die ander zijn lectuur vervolgde
zonder dat de ziel meeluisterde.’
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Terwijl het beest - het onbewuste, de routine - verstrooid het vuile werk opknapt, als
een dienstknecht, heeft zijn meesteres, de ziel, de handen vrij om zich te verruimen,
om naar hartelust te associëren en de ene ontdekking na de andere te doen. Een
alpinistische ziel met handen, en de ander als klankbord achteraf: de ware reiziger
is een zeldzame dubbelganger. Er speelt zich in hem een dialoog af; en de kamer,
met haar voorwerpen en boeken, haar herinneringen, biedt hem stof voor die dialoog.
De kamer is zijn eeuwige, oneindige expeditieruimte. Zo'n reiziger tot kamerarrest
veroordelen, dat is het verbannen van een muis naar een kaasmagazijn.
Xavier de Maistre globetrottert van meubel naar meubel, er is niets zo nietig of
het levert een excursie in de geest op. ‘Er zit een verhaal in al het kleine.’ Zijn kamer
voert hem tot bespiegelingen en rêverieën over de schilderkunst, over de invloed van
de kleding op het karakter, over de revolutie, de vooruitgang in de wetenschap, de
mode. Een licht-melancholieke toon heerst in zijn reisverslag, hij richt zijn blik op
een aangenaam voorwerp, maar vaak moet hij al snel, om zich niet door
zwartgalligheid te laten overmeesteren, afleiding zoeken in een uitweiding, een kort
essay, een woord tot de lezer. Hij verbrokkelt zijn hoofdstukken, en drijft de spot
met zijn methodes en zijn gestalten: le Sterne français.
Maar Xavier de Maistre is lang niet zo baldadig als Sterne, eerder gemoedelijk:
met recht een Sterne op kamerformaat. Zijn oordelen zijn kietelend, niet bijtend. Bij
de spiegel in zijn kamer gekomen, schrijft hij: ‘Dit brengt mij op de wens een morele
spiegel uit te vinden, waarin alle mensen zichzelf met hun zonden en hun deugden
konden zien. Ik stond bijna op het punt voor zo'n uitvinding een wetenschappelijke
prijs in te stellen, toen nadere overwegingen mij er de nutteloosheid van deden inzien.
Helaas! het komt zo zelden voor dat de lelijkheid zichzelf herkent en de spiegel
stukbreekt! Tevergeefs worden ontelbare spiegels rondom ons opgericht die met
wiskundige nauwgezetheid het licht en de waarheid weerkaatsen: op het moment dat
de stralen ons oog binnendringen en ons ons naakte zelf laten zien, schuift de eigen-
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liefde een leugenprisma tussen ons en ons beeld, en wat zien we? Een godheid. Van
alle prisma's die ooit hebben bestaan, sedert de eerste die de onsterfelijke Newton
ons schonk, heeft er niet één zo'n sterke straalbreking gekend en zulke aangename
en levendige kleuren voortgebracht als het prisma van de eigenliefde.’
Voyage autour de ma chambre genoot tot ver in de negentiende eeuw grote
populariteit, de talrijke edities bewijzen het. Om ook jonge juffrouwen en kinderen
in die eeuw van pruderie de ‘delicate charme’ van het boek deelachtig te laten worden,
verschenen er zelfs gekuiste edities van. Het hoofdstuk rondom het bed, daarin sloeg
de knipscheer toe. De troon van de liefde, dat kon natuurlijk niet. Ook een zin als de
vrucht die rijpt in uw schoot moest het ontgelden, en in een opsomming als ‘ik heb
enkele vrienden gekend, vele maîtresses en ontelbare kennissen’ verdween geruisloos
de middenmoot. Het hoofdstuk waarin Xavier de Maistre een ironische hommage
brengt aan Satan omdat hij hem, of hij het wil of niet, bewondert om de Reis door
het Niets die deze heeft aangedurfd, en omdat deze Satan zich, ook al is hij nog zo'n
verfoeilijke democraat, ooit eens op stoute wieken in de afgrond stortte, in een groots
gebaar van verbeelding, ‘een van de mooiste reizen die er zijn gemaakt - op de reis
door mijn kamer na’, verdween in zijn geheel.
Wie als Xavier de Maistre, gehuld in het reiskleed van zijn kamerjas, zijn laden
opentrekt, haalt ook het vlees en de duivel naar buiten. De droesem van het satanisme
en het libertinisme bedekt ook de bodem van de gemoedelijkste ziel, jongejuffrouwen
of niet. De Voyage autour de ma chambre is niet zo ongecompliceerd als het lijkt.
Een ander bewijs voor de populariteit van dit kleinood is dat er allerlei vervolgen
en parodieën op verschenen. Reis in mijn broekzak. Reis door een glazen bol. Reis
aan de binnenkant van mijn oog. Töpffer en Carroll hebben het imaginaire reisverhaal,
in de bibliotheek en achter de spiegel, tot grote hoogten gevoerd. Maar ook zulke
uiteenlopende boeken als het Billedbog uden billeder van Andersen, waarin een
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arme schilder vanuit zijn kamer elke avond een nieuw verhaal van de reizende maan
te horen krijgt, en La Maison d'un artiste van Edmond de Goncourt, waarin hij, kamer
voor kamer, de inhoud van zijn huis beschrijft, hebben veel te danken, lijkt me, aan
deze traditie van stilstaand reizen.
Voyage autour de ma chambre is een remedie tegen het heldendom van het moderne
toerisme, de volkerenoorlogen incluis. Ons hoofd biedt valleien, doorkijkjes,
uitzichten, afgronden, pleisterplaatsen en wegversperringen genoeg. Geen wegennet
is zo uitgebreid als dat van de verbeelding. En wie dáár doorheen reist kan zeker
verongelukken, maar nooit verwondt hij een ander.

Gerrit Komrij, Verzonken boeken

53

De bijbel van de ruggemergtering
Paul Bonnetain: Charlot s'amuse
In een van de vele voetnoten waarmee Harry G.M. Prick de Nederlandse
literatuurgeschiedenis heeft verrijkt staat het volgende te lezen. De moeder van
Lodewijk van Deyssel legde - het is in het jaar 1883 - naast een stapeltje boeken op
de werktafel van haar zoon een briefje neer. De tekst ervan, vertaald uit het Frans,
luidde: ‘Geliefd Kind! Ik heb de boeken bekeken die je hebt gekocht en ik vreesde
terstond dat het werk dat tot titel draagt “Charlot s'amuse” van het allerlaagste allooi
zou zijn. Ik heb me daarin niet vergist. Gooi dit boek op een mesthoop, het is meer
dan afschuwelijk.’
Charlot s'amuse was in hetzelfde jaar 1883 verschenen. Waarom was dit boek
zo'n gruwel voor het moederhart? Waarom vreesde de oude mevrouw Alberdingk
Thijm, blijkens het vervolg van haar briefje dat in De briefwisseling tussen Arij Prins
en Lodewijk van Deyssel ('s-Gravenhage, 1971) in facsimilé staat afgedrukt, dat haar
Karel die toen achttien of amper negentien was door de lectuur van dit boek zijn ziel
zou ‘perverteren’? Waarom streefde hij het kwaad na, terwijl zij toch altijd zo goed
voor hem was geweest?
Het kwaad dat het thema vormt van Charlot s'amuse is het kwaad dat alle vrome
moeders de stuipen op het lijf joeg, aangezien het hun zonen vroeg oud en krom,
waanzinnig en blind zou maken: het ontstaat, zonder iemands tussenkomst, door de
samenvoeging van twee bewegende delen van het menselijk lichaam, te weten de
hand en zekere helse machine, in een corresponderend ritme. Charlot s'amuse is een
boek over de onanie. Het is een roman over het lijden en
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de ondergang van een verslaafde aan een door kamfer noch broomkali, door
wisselbaden noch lange duinwandelingen te stuiten spel, over het martyrium van de
gevallen engel Priapus.
De jaren tachtig van de vorige eeuw. Zola, Huysmans, iedereen kent hun namen.
Maar er verschenen in die tijd honderden, duizenden boeken van nu vergeten
schrijvers die in dat grensgebied tussen naturalisme en decadentie, tussen Nana en
Des Esseintes, monumenten of schandpalen oprichtten voor alle duistere wegen die
de mens maar kon gaan, voor alle geheime adders die hij aan zijn borst koesterde,
voor elk gedepraveerd of singulier genoegen dat hij wist te puren uit het bestaan van
zichzelf, de ander en het dode ding dat veel namen kan dragen. De sluipwegen en
riolen van de grote stad werden in roman na roman blootgelegd en aan een gretig
publiek prijsgegeven. Naast De Max en Sarah Bernhardt waarden Alcibiades en de
dienaressen van Aphrodite door de Parijse straten. De lezer kon de stad in al die
modieuze romans naar believen als Sodom, Byzantium of Charenton ervaren. Uit
deze subcultuur stamt Charlot s'amuse.
De onanie als obsessie, als spookbeeld, als gevolg en veroorzaker van schuld, als
predestinatie: het is waarschijnlijk het enige boek uit die tijd dat er zich zo exclusief
mee bezighoudt. De auteur, de journalist, avonturier en romancier Paul Bonnetain
(1858-1899) werd na het verschijnen van zijn klinisch-pathologische ‘étude sur la
masturbation’ in een spotvers al snel Paul Bonnemain genoemd.
Een koorts woedt in Charlot s'amuse, dezelfde koorts die al door Hippocrates, de
Griekse geneesheer, was beschreven: ‘Deze ziekte trekt haar afkomst uit het merg
van het rugge-been. Jong getrouwde mannen of wellustigen worden er door aangetast.
Zij hebben in het begin geen koorts; en ofschoon zij wel eten, vermageren zij nochtans
en teren uit. Zij verbeelden zich mieren te voelen, die van het hoofd nederwaarts
langs het ruggebeen afklimmen. Zo menigmaal als zij hun afgang of water maken,
verliezen zij in over-
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vloedige mate een zeer dun zaadvocht. Zij zijn onbekwaam tot de voortteling, en
worden dikwijls in hun droom door een zaadverlies overvallen. Het wandelen, vooral
langs moeilijke wegen, maakt hen loom, verzwakt hen, doet hun hoofd zwaar worden
en hun oren ruisen. Eindelijk wordt hun levensdraad door een slepende koorts
afgesneden.’
De mythe van de ruggemergtering bleef eeuwen onaantastbaar, de medische wereld
heeft lang op haar Galilei moeten wachten. Ook in de verhandeling over de onanie
van een andere beroemde arts, de achttiende-eeuwer Tissot, staat voor de
zelfbevrediger alleen het pad naar de krankzinnigheid open, hij lijdt aan vliegende
pijnen, slaphartigheid, blindheid, koortsige bloedsomloop, stuiptrekkingen, uitdroging,
vermagering, hysterische toevallen, jeukende vurigheden en de Engelse ziekte. Tissot,
wiens boek de hele negentiende eeuw door toonaangevend bleef, vermeldt het geval
van een man die zich aan de buitensporigheden van de zelfbesmetting had
overgegeven en ‘wiens hersenen op een zo wonderbare wijze waren opgedroogd,
dat men ze hoorde schudden in het bekkeneel’.
De beoefenaren van de verborgen zonde konden hun geheim niet lang bewaren,
je las het meteen aan hun gezicht af. ‘Het aangezicht, de getrouwe spiegel van de
toestand der ziel en des lichaams, is de eerste om ons de inwendige omkeringen te
doen bemerken. De poezelheid en kleur, wier vereniging het jeugdige voorkomen
uitmaakt, alleen in staat zijnde de plaats der schoonheid in te nemen, en zonder welke
de schoonheid geen andere indruk dan die ener koele verwondering voortbrengt; de
poezelheid en kleur, zeg ik, verdwijnen allereerst. Onmiddellijk hierop volgen de
vermagering, de loodverf en de ruwheid van het vel. De ogen verliezen hun helderheid,
worden duister; en schilderen door hun verflauwing de verflauwende toestand van
het ganse werktuig af. De lippen verliezen hun vermiljoen, de tanden hun witheid;
en het is ten laatste niet zeldzaam, dat de uitwendige gedaante door de wanvorming
van het beenstelsel een aanmerkelijke schok krijgt.’
In deze trant dacht de medische wereld, en de clericale
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kon zich daar van harte bij aansluiten. Onanie was een bedreiging van godsdienst,
moraal en vaderlandsliefde. Onanie werd door de kerkelijke autoriteiten met schuld
beladen. Zelfbevrediging en schuldgevoelens werden synoniem. Onanie fungeerde
als magisch woord, als sleutel-tot-alles voor de medici (te vergelijken met meer
recente modekwalen als stress, migraine of verdikkingen die worden aangezien voor
kanker) en als machtsformule voor de vaders van kerk en staat.
Dit medisch gruwelkabinet stond klaar om geplunderd te worden door een
romancier. Het naturalisme smeekte er om. Paul Bonnetain kweet zich voorbeeldig
van die taak. Hij paarde de geest van Tissot aan de modieuze stokpaardjes van zijn
tijd.
Charles Duclos, de hoofdpersoon uit Charlot s'amuse, kán niet anders dan het pad
der zonde opgaan omdat hij (stokpaardje nummer één) zwaar erfelijk is belast.
Wanneer zijn vader door een putdeksel in het riool is gevallen en verdronken - uit
zijn doodkist die bij de begrafenis uit het raam wordt gehesen sijpelt (stokpaardje
nummer twee) het lijkevocht - en zijn epileptische, nymfomane moeder hem in de
steek heeft gelaten, wordt Charlot door (stokpaardje nummer drie) verdorven, geile
priesters opgevoed.
Erfelijke belasting, hyperrealisme, anticlericalisme, ze vormen slechts de eigentijdse
inkleding van het model van Tissot, want al meteen bij de eerste rukbewegingen van
de jonge Charlot zie je de ouderwetse verschijnselen: bleekheid, wallen onder de
ogen. Hoe meer de paters hem inwijden in de geheimen van de masturbatie, hoe
magerder hij eruit gaat zien. Naarmate zijn pupillen groter worden holt zijn verstand
achteruit; hij wordt bloedeloos en apathisch. Er komen perioden voor in zijn leven
dat de onanie naar de achtergrond wordt gedrongen, een romantische vriendschap,
een liefhebbende pleegmoeder, de militaire dienst, maar steeds valt hij in het misbruik
van de vermakelijkheden der liefde terug, en elke keer valt hij dieper. Zowel zijn
strijd als zijn schuld worden groter. Uit angst voor ontdekking bedriegt Charlot zijn
dokters, hij durft niet langer in
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de spiegel te kijken. Hij masturbeert uit wraak, uit verveling, uit walging, uit wat al
niet. Hij klaagt over zijn eigen lafheid en naïeveteit. Hij telt 's avonds in bed van één
tot duizend, en ook dat helpt natuurlijk weinig.
Als Charlot eenmaal zijn horreur de la femme heeft overwonnen, in een plastisch
beschreven bordeelscène, blijkt ook dát geen genezing voor zijn kwaal. Hij jaagt nu
zo achter de vrouwen aan, in een staat van permanente satyriasis, dat hij er
hartkloppingen en spastische toevallen van krijgt. Hij wordt één bundel zenuwen.
Om zijn overspannen geilheid te prikkelen vervalt hij in sadistische, zelfs necrofiele
dromen. Hij is ‘vervloekt’. Hij heeft maar één obsessie meer: la femme. Met rollende
ogen ligt hij op de stoep. Hij koopt van moeizaam bijeengespaarde centen parfums
en een peignoir om er zich op zondag in te hullen. Zijn onbevredigende ervaringen
in zijn poursuite de plaisirs hors nature drijven hem tot hernieuwde onanie en tot
de verkrachting van een buurmeisje. Un priapisme cruel heeft zich van hem meester
gemaakt. Het is te laat, te laat voor alles.
Door een toeval ontmoet hij op zijn zwerftochten door Parijs een prostituée die
zijn maîtresse wordt. Er schijnt toch nog weer een periode van rust, van genezing
aan te breken. Maar als zij zwanger raakt begint de ellende opnieuw. Hij vervloekt
het kind al voor het is geboren. De bevalling roept alle spookbeelden van de ‘onreine
vrouw’ des te heviger in hem op.
Op een ochtend is zij verdwenen. Schuldgevoelens en zelfverwijt, groter dan ooit
tevoren, storten Charlot in zijn laatste, diepste crisis. Versuft en afgestompt geeft hij
zich aan zijn vertrouwde gewoonten over. Er rest hem niets meer dan zelfmoord.
Op 13 juli, aan de vooravond van de nationale feestdag, laat hij zich als een blok
in het water vallen. Hij heeft zijn zakken verzwaard met stenen. In zijn armen draagt
hij zijn kind, dat hij wil behoeden voor de kwaal die het ongetwijfeld van hem zal
hebben geërfd.
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Zulks is het lot van degene die van zijn lichaam een tempel van wellust maakt.
Ondanks het modernistische instrumentarium van het naturalisme blijft de onanie
bij Bonnetain de dierlijke drift die tot krankzinnigheid leidt en, uiteindelijk, tot het
afknippen van de levensdraad. Hij mag in Charlot s'amuse Tissot wel een
vulgarisateur fantaisiste noemen, de gangbare medische kijk blijft de grondtoon van
zijn boek, zij het aangevuld met weer nieuwe wetenschappelijke waanideeën, over
erfelijke belasting en wat dies meer zij.
In de latere edities van Charlot s'amuse werd ook de dagvaarding van de Franse
justitie opgenomen, nadat in 1884 een aanklacht ‘wegens aantasting van de goede
zeden’ tegen het boek was ingediend. Bonnetain werd vrijgesproken. Kistemaeckers,
de Brusselse uitgever van zoveel naturalistische schrijvers, ging in België eveneens
vrijuit. In de aan het boek toegevoegde dagvaarding werden alle aanstootgevende
passages opgesomd, en ten overvloede in de tekst ook nog tussen aanhalingstekens
gezet, zodat elke moreel verontruste lezer ze zonder tijdverlies kon vinden.
De dubbele vrijspraak paste geheel bij het hypocriete karakter van het boek, om
van de aanhalingstekens maar te zwijgen. Hoe kan een boek waarin de levensloop
van een onanist als een hel wordt geschilderd, als een gang van beestachtigheid naar
vernietiging, immoreel zijn?
Natuurlijk: er was geen sprake van een christelijke verlossing. Bonnetain laat zijn
Charlot bijna driehonderdvijftig bladzijden lang worstelen en nooit bovenkomen, en
de op langoureuze zuchten, wulpse suggesties, blank vrouwenvlees en donkere extases
beluste lezers van zijn tijd kwamen volop aan hun trekken. We moesten tot 1969
wachten, tot Portnoy's Complaint, voordat het thema nog eens zo obsessioneel zou
worden behandeld. Als Harry G.M. Prick tenminste niet weer iets uit de doos van
Lodewijk van Deyssel tovert.
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Portret, vervaardigd van scherven
Jacques Comte d'Adelsward-Fersen: Lord Lyllian
Er is een literatuur boven en onder de grond: tempels en scherven. De tempels zijn
doorvorsbaar, aan alle zijden toegankelijk, monumentaal aanwezig. Tempelschrijvers
staan in alle literatuurencyclopedieën; tot in de beknopste. Binnen enkele minuten
kun je in het bezit zijn van een betrouwbare lijst monografieën en secundaire literatuur.
Zelfs zonder bibliografie, zonder enig aanvraagformulier, ben je in elke bibliotheek
in staat je te oriënteren aan de hand van meters (of decimeters, al naar gelang de
produktiviteit van de schrijver) oorspronkelijk werk. Heel anders is het met de
scherven gesteld. Je stoot met je voet of je blik op een steen die zich uit de aarde
heeft losgewoeld en fonkelend, of achteloos verdwaald, aan de oppervlakte ligt. Je
graaft naar meer brokstukken; en vindt die, als je geluk hebt. Sommige helder van
aard; andere beslagen en verweerd. Je legt ze tegen elkaar en probeert er een mozaïek
van te maken; maar het lukt je niet, er zijn te weinig scherven. Je hebt het graven al
bijna opgegeven, en stoot dan op nóg een brokstuk. Je begint iets van een vorm te
ontwaren, er schemert je iets samenhangends tegemoet uit het mozaïek, al weet je
niet waar de werkelijkheid ophoudt en de fantasie van de mozaïeklegger begint. Het
beeld berust voor een deel op toeval; geen wegwijzer in de grond die je van de ene
scherf naar de andere heeft geleid, volgens beproefde methoden; geen blauwdruk
die je instrueert hoeveel brokstukken de uiteindelijke beeltenis vormen. Ze zwierven
bij elkaar in de buurt, dat is alles. Literaire archeologie.
Een mozaïek van Jacques Comte d'Adelsward-Fersen. Geen biografie; geen
centimeter in de bibliotheken; geen ar-
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tikelen in lexicons. Trofeeën, alleen, van een nieuwsgierige grafdelver. Een kwestie
van scherven. Een mozaïekvloer in de meest geteisterde hoek van letterkundig Pompei.
Een mozaïek voor Jacques Comte d'Adelsward-Fersen.
‘Een sleutel tot de waarschijnlijke inhoud van het boek (Antinous and Other Poems
van Alphonsus Joseph-Mary Augustus Montague Summers) wordt ons verschaft
door de pagina met de opdracht aan graaf Jacques d'Adelswärd Fersen. Fersen, een
verwoed liefhebber van de foto's van Von Gloeden, verbleef op Capri in gedwongen
ballingschap omdat hij enkele nogal curieuze voorstellingen had georganiseerd van
poses plastiques met Parijse schooljongens in de hoofdrol, namaak-klassiek van sfeer
en fysiek onthullend, zoals sommige van de meer uitgesproken Gloeden-foto's dus.
Zijn gedichten zijn zeer nauw verwant met die van de Uranians (de Engelse
homoseksuele schrijvers van omstreeks 1900). Summers was buitengewoon op hem
gesteld en betreurde het portret dat Compton Mackenzie van hem, als baron Robert
Marsac Lagerström, schilderde in zijn Capri-roman Vestal Fire (1927). Toen hij, na
een tactvolle periode op Capri te hebben doorgebracht, in Parijs terugkeerde, gaf
Fersen een maandblad uit, Akademos, dat als een “revue mensuelle d'art libre et de
critique” werd aangeduid maar in wezen meer het Franse equivalent was van Kains
Jacksons Artist and Journal of Home Culture, qua opzet duidelijk bedoeld de liefde
der urningen te bejubelen.’ (Timothy d'Arch Smith: Love in Earnest. Some Notes on
the Lives and Writings of English Uranian Poets from 1889 to 1930. London, 1970.)
‘Graaf Jacques d'Adelswärd-Fersen (1879-1923) was de zoon van een rijke
staalmagnaat. Hij was een voor zijn tijd typerende estheet en dandy en werd vervolgd
door de Parijse politie voor zogeheten vergrijpen jegens schooljongens. Na zijn
gevangenschap vestigde hij zich op Capri waar hij een villa bouwde en weelderige
ontvangsten hield. Geruchten van zijn Parijse schandaal achtervolgden hem en hij
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werd van het eiland verbannen. De Wolcott-Perrys (twee Amerikaanse dames op
Capri, de ene vijftien jaar ouder dan de andere, die voor elkaars nichtjes doorgingen)
wilden geen woord ten nadele van hem horen. Toen de verbanning herroepen werd
(1913) gaven ze ter ere van hem een diner, en maakten het jaar daarop een reis met
hem door het Verre Oosten. Hij keerde terug met een grote koffer vol opium, waaraan
hij sindsdien verslaafd was. Tegen het eind van zijn leven was hij aan de cocaïne,
en stierf aan een hartaanval. Een ander vrij authentiek verslag, naast Vestal Fire, is
Roger Peyrefitte's L'Exilé de Capri. Maar Fersen wordt misschien het best tot leven
gewekt in Looking Back (de autobiografie van Norman Douglas).’ (Mark Holloway:
Norman Douglas. A Biography. London, 1976.)
‘Le Comte de Fersen [...] hij wordt als “Graaf Marsac” ten voeten uit geschilderd in
Vestal Fire van Compton Mackenzie, die de komische kant van Fersens
persoonlijkheid goed heeft getroffen. Maar hij had ook een tragische kant.
Het is een van mijn menigvuldige wandaden dat ik deze appel der tweedracht
verleidde zich op Capri te vestigen. Nee; nu druk ik me te sterk uit. Vast staat dat hij
op een dag op het eiland opdook en bijna onmiddellijk tegen mij aanliep. Hij was zo
om en nabij de drieëntwintig. In de loop van het gesprek deelde hij mee dat hij erover
dacht hier voor zichzelf een villa te bouwen - ja, hij had dat besluit voor zijn aankomst
al genomen, nadat zekere vrienden in Parijs hem over de aantrekkelijke aspecten van
het eiland hadden verteld; een villa, voegde hij er aan toe, op een romantische plek
op een steile rots, als het even kon, uitkijkend over zee. Hij had die ochtend al langs
de Via Tragara gewandeld, maar het wemelde daar van huizen en toeristen en het
was ook veel te dicht bij het centrum; hij wilde iets afgelegens en eenzaams.
Ik nam hem een eind, werkelijk een heel eind mee naar een van mijn favoriete
lokaties, een hooggelegen plek waar je je zomeravonden dromend kon doorbrengen
en als het ware om de hoek kon kijken naar het voorgebergte van Mi-
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nerva, de kustlijn van Amalfi en de bergen van Basilitica, badend in het gouden licht
van de zonsondergang; naar de plek, om kort te gaan, waar naderhand zijn Villa
Lysis (ook La Gloriette genaamd) werd gebouwd. Het was destijds een rotsachtig
stukje grond met niets in de buurt wat op een gebouw leek, en het onverwachte
uitzicht om die hoek van Capri was verrukkelijk. Ik vroeg hem: “Kan je je iets
romantischer voorstellen dan dit?”
“Maar ik wil bomen.”
“Die kan je bij duizendtallen hebben, als je ze maar plant.”
“Op deze rots?”
“Ja. Je moet ze alleen de eerste twee, drie zomers water geven.”
“Water?” vroeg hij. “Waar moet dat water vandaan komen?”
“Weet je dat niet? Leg reservoirs aan. Een nogal dure zaak trouwens,” voegde ik
er aan toe, “om waterreservoirs in deze kalksteen te slaan.”
“O, ik heb wel wat geld,” zei hij, en begon mij een verhaal te vertellen over
winstgevende staalfabrieken aan de noordgrens van Frankrijk. Hij werd zo enthousiast
dat ik hem probeerde te temperen. Ik legde er de nadruk op dat het transport van het
materiaal evenveel zou kosten als het gebouw zelf; wat een afstand van de bewoonde
wereld, en gram voor gram moest het op de ruggen van mannen of ezels worden
vervoerd. [...] Zou hij niet beter nog wat verder kunnen kijken voordat hij een
beslissing nam?
“Natuurlijk doe ik dat. Ik bekijk alles. Maar ik moet zeggen: het bevalt me hier.
Je zou hier gedichten kunnen schrijven.”
Uiteindelijk besloot hij om hier en nergens anders te bouwen, en ik denk dat hij
aan deze lokatie de voorkeur gaf boven andere omdat deze au fond (om een geliefde
uitdrukking van hem te gebruiken) spectaculair was; verafgelegen en toch opvallend.
Hij kon erop rekenen dat mensen zouden informeren wie in die villa, in zulke
omstandigheden, kon wonen; ze zouden dan te horen krijgen dat het de wijkplaats
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was van een jonge en knappe Franse dichter, die vol walging de wereld de rug had
toegekeerd na de slechte behandeling die hem door de Parijse magistraten ten deel
was gevallen. Er zou over hem gepraat worden.
Hij bouwde er, en wie zou de plek nu nog herkennen? Het onvruchtbare stuk grond
is verdwenen, en daar staat de Villa Lysis, een opzichtig gewrocht - Fersen had niet
veel smaak, maar wel enig idee van wat hij moest vermijden - daar staat het, met het
sneeuwwitte pleisterwerk al bladderend en gesprongen en aangetast door vocht. [...]
Je zou hier gedichten kunnen schrijven. Dat was hem wel zo ongeveer. Hij schreef
er geen gedichten; hij rookte er vooral opium. De gedichten werden in Parijs en elders
geschreven.
Er was niets gemaakts of onoprechts aan hem, maar iets theatraals. Met zijn
kinderlijke frisheid, zijn blauwe ogen, heldere teint en smetteloze gestalte, had hij
de door hem zo begeerde indruk ook inderdaad kunnen maken, als hij niet altijd zo
over-dressed was geweest. Dat ruïneerde alles -naar mijn gevoel tenminste. Zijn
verschijning liep te veel in het oog. Iemand had hem er op attent moeten maken dat
jongens met mooie gezichten zich bescheiden behoren te kleden, omdat anders de
blik van de beschouwer wordt afgeleid door de snit en de kleur van hun kleren. Ook
in zijn karakter was hij flamboyant en aanmatigend. Het was zijn hartstocht om op
een podium te leven, om als Nero het exhibitionistisch middelpunt te zijn van alles
wat er gebeurde. De Villa Lysis zou een eenzame plek, een hermitage hebben kunnen
zijn... vixit qui latuit was niet Fersens ideaal [...] ijdelheid had hem leeghoofdiger
gemaakt dan noodzakelijk was; enkele beminnelijke eigenschappen, een zweem van
oprechte sensibiliteit maakten zich af en toe kenbaar. [...]
Sommige van zijn gedichten staan in een bundel met de titel Le Danseur aux
Caresses die hij mij ten geschenke gaf; andere cadeaus waren Une Jeunesse en Et
le Feu s'éteignit sur la Mer; romans. [...] Bijna vergat ik Lord Lyllian. Dat zond hij
mij toe met een indiscrete opdracht. Het is zijn vroegste boek, geloof ik; zijn
ondeugendste en meest karak-
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teristieke. Als ik er nu een blik in werp komt er een gewilde, Dorian Gray-achtige
geur op me af. [...]
Hij stierf in de eerste dagen van november 1923. [...] Sommige van zijn verwanten
brachten zichzelf in discrediet toen het ging om zijn testament en de voorzieningen
die daarin waren getroffen voor Nino, zijn secretaris, een van de meest gewetensvolle
en oprechte mensen die ik kende, en die jarenlang Fersens beschermengel was
geweest. Er werd gesuggereerd dat Nino zijn meester had vergiftigd; het lijk werd
ontleed, en eerst na eindeloze chicanes en processen ontsnapte de arme secretaris
aan zijn kwelgeesten. [...]
Op zijn marmeren steen heet hij Baron J.A. Fersen; hij noemde zichzelf ook Graaf
Fersen of De Fersen, Graaf Adelswärd Fersen, Graaf Fersen Adelswärd, of simpelweg
Fersen. Grappig, om niet tot een besluit te kunnen komen hoe je eigenlijk heet.’
(Norman Douglas: Looking Back. An Autobiographical Excursion. London, 1933.)
‘De koning van de Vestaalse harten (de oude dametjes Wolcott-Perry) was een zekere
jonge graaf Fersen die zij beiden aanbaden en koesterden. Ze hadden hem pas nog
meegenomen op een reis door de Oriënt en hij had zichzelf een afgelegen huis laten
bouwen in de buurt van de ruïnes van de zo door laster achtervolgde Tiberius, op
een steile rotswand. Zijn antecedenten waren, naar men vertelde, sensationeel, want
hij zou officieel het bevel hebben gekregen de Franse bodem te verlaten, nadat hij
in een schandaal verwikkeld was geraakt vanwege de opvoering van de Zwarte Mis.
Waarschijnlijk ontbrak aan dit verhaal elke grond (er werd op Capri zoveel geroddeld),
maar hij leidde een opzienbarend leven, want iedereen kon op het eiland doen wat
hij wilde zonder ooit meer dan een zwakke, maar vriendelijke belangstelling te
wekken. Ik bracht hem een keer een bezoek, en na de thee stelde hij voor naar zijn
rookkamer te gaan voor een pijp opium. Ik was geen addict, maar ik ging met hem
mee naar dit toneel van het aardse Paradijs. Het was een spaarzaam ingerichte,
rustgevende, halfduistere kamer met wat ligbanken tegen de muren, en hij deed bijna
al
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zijn kleren uit en trok een geborduurde Chinese jas aan. Zijn Italiaanse bediende
kleedde zich op dezelfde wijze, maakte de pijp van zijn meester en die van zichzelf
gereed, en ze gingen op hun banken liggen. Fersen bleef doorbab-belen en scheen
geen enkele staat van Nirwana binnen te treden, maar Nino lag na een paar pijpen
ontspannen en rustig met zijn grote, zwarte ogen naar het niets te staren. Het leek
allemaal nog het meest op een charade... Er kwam een eind aan de intieme vriendschap
tussen de Vestaalse maagden en Fersen toen in 1914 de oorlog uitbrak. Ze verwachtten
van hem dat hij zijn geboorteland, dat nu door de barbaarse Hunnen onder de voet
werd gelopen, te hulp zou schieten en ze vergaven hem dit gebrek aan vaderlandsliefde
nooit.’ (E.F. Benson: Final Edition. Informal Autobiography. London, 1940.)
‘Het feit dat Antinous (van Montague Summers) werd opgedragen aan Baron Jacques
d'Adelswärd-Fersen is veelbetekenend en zou de lezer nog maar eens moeten doen
grijpen naar zijn exemplaren van Compton Mackenzies Vestal Fire, Norman Douglas'
Looking Back en Roger Peyrefittes L'Exilé de Capri. Arme Fersen! Summers schrijft
niet zonder zekere vertedering over hem in zijn nog onuitgegeven literaire
autobiografie, The Galanty Show. Er stak weinig kwaad in Fersen, net zomin als, op
latere leeftijd tenminste, in Summers, ondanks alle geruchten. Ze waren beiden, zoals
dat heet, hun eigen grootste vijand.’ (Brocard Sewell in zijn voorwoord bij Timothy
d'Arch Smith: A Bibliography of the Works of Montague Summers. London, 1964.)
‘Hij (d'Adelsward) hield in zijn herenhuis aan de Avenue Friedland een literaire
salon. Jonge dichters lazen daar hun verzen voor, op de modernste muziek van hun
tijd verzotte musici vulden het met hun dissonanten, terwijl authentieke gravinnen,
met verwelkte lippen, er ironisch bij pruilden. [...] D'Adelsward, in geestelijk opzicht
beïnvloed door literaire stromingen die men ergens tussen Jean Lorrain en Oscar
Wilde zou kunnen plaatsen, was verslaafd aan een spe-

Gerrit Komrij, Verzonken boeken

66
ciaal soort literatuur. Deze praktizerende protestant wijdde zich, als fervent discipel
van Uranus, geheel aan de homoseksualiteit, een bij bepaalde geletterde aristocraten
in zwang zijnd literair snobisme...’ (Lucien Aressy: les nuits et les ennuis du
mont-parnasse. Parijs, 1929. Waarin ook een tekening van d'Adelsward tijdens een
van de salons aan de avenue Friedland door Edouard Deverin.)
‘Het tijdschrift Akademos, onder leiding van Jacques d'Adelsward-Fersen markeert
de versmelting van een al verouderd esthetendom met een nieuwe, tot de antieke
bronnen terugkerende esthetiek, die neo-paganistische hartstocht onder het troebele
beschermheerschap [...] van een homoseksueel getinte Eros. Het Ten Geleide bij het
eerste nummer van het tijdschrift, 15 januari 1909, getuigt van de pretentie die
Grieks-Latijnse richting te vertegenwoordigen: “Gij die uw vervoering aan Athene
ontleent, doe al het mogelijke om de Latijnse gratie te bevrijden van de Slavische
decadentie, de Germaanse zwaarte, [...] de neo-christelijke vooroordelen”, enz.’
(Émilien Carassus: Le snobisme et les lettres françaises de Paul Bourget à Marcel
Proust 1884-1914. Parijs, 1966. Een wat slordig citaat uit Akademos overigens; zo
is er in het ‘Inaugural’ bij het eerste nummer geen sprake van ‘la grâce latine’, maar
van ‘la France Latine’.)
Brokstukken die, dat is duidelijk, bij elkaar hebben gelegen, al lijkt er af en toe een
scherf uit een ander mozaïek tussen verzeild geraakt.
Jacques Comte d'Adelsward-Fersen, of hoe zijn naam ook gespeld wordt, als
hoofdpersoon in een sleutelroman én in een geromantiseerde documentaire, een
merkwaardig opgravingsresultaat voor een schrijver die in geen literatuurgeschiedenis
staat vermeld en wiens boeken tussen de scherven door slechts als splinters opduiken;
als titels alleen; met als uitzondering Lord Lyllian, waarop Norman Douglas wat
uitgebreider ingaat.
In 1905 verscheen het, als auteur staat ‘simpelweg’ vermeld Mr. de Fersen, en
volgens het onderschrift is het in
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1904 op Ceylon en Capri tot stand gekomen. Op een omslag van Claude Simpson
zien we een verwelkte dandy (drieëntwintig jaar en alles achter de rug) in een robe
de chambre; de rookslierten van zijn sigaret vormen een decoratief geheel met een
vaas amaryllissen op de achtergrond.
In het licht van bovenstaand mozaïek, scherven uit de eerste hand van een
amateur-archeoloog, bevat Lord Lyllian ‘veel autobiografische elementen’, zoals dat
sjabloonmatig heet. Parijse gymnasiasten, poses plastiques, zwarte missen, aandacht
van de politie. Ook meer verhulde autobiografische elementen: dat Lord Renold
Lyllian, als erfgenaam van een fortuin, uit Schotland afkomstig is, land van
noordelijke romantiek, verwijst naar de Scandinavische lijn in Monsieur Fersens
stamboom; de onophoudelijke verkleed- en ontkleed-partijen naar zijn liefde voor
het theatrale.
Lord Lyllian is een Ganymedes, een Adonis, een Narcissus en een Heliogabalus
tegelijk, Fersen kan met minder niet toe: alle oude mannen, alle cynische roués,
maken misbruik van hem, en oudere vrouwen beroven zich pathetisch van het leven
wanneer hij ze verstoot; toch verlangt hij naar zuiverheid, naar meer dan alleen de
aanraking van bedorven vlees, naar een ontsnapping met een maagdelijke
leeftijdgenote; maar de maatschappij jaagt hem op de vlucht. De beslissing die hij
voor zichzelf neemt na pervers en egoïstisch door de modder van het welbehagen te
hebben gewenteld, de beslissing zijn vroegere leven vaarwel te zeggen, komt te laat.
Als hij zich heeft verloofd met zeker meisje (La Jeune Fille, met drie hoofdletters),
wordt hij door een Hongaarse dichter, die hem hartstochtelijk bemint, neergeschoten
omdat hij ‘verraad’ heeft gepleegd. Lord Lyllian ziet, als hij even bij bewustzijn is,
de onmogelijkheid van zijn ontsnapping: de warmte is zijn ideaal, maar het koude
spel zijn doem. De politie, gewaarschuwd door het gepeupel, staat er hebzuchtig bij.
Een naïef zelfportret op zo'n leeftijd, als het geen contouren kreeg door maskerades;
maar dan weer zo'n overdaad aan maskerades dat het boek er een heksenketel van
wordt, een oorverdovende mislukking.
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Daar is, in de eerste plaats, de associatie van Lord Renold Lyllian met Lord Alfred
Douglas. Lord Lyllian wordt in de geheimen van het leven ingewijd door een zekere
Harold Skilde, Londens meest gevierde toneelschrijver. Skilde bederft eigenlijk deze
in wezen reine efebe, dit stuurloze, rijke weeskind. Alle nieuwtjes uit het verhaal
van de dag ‘passeren de revue’, zoals dat allersjabloonmatigst heet, de arrestatie van
Skilde, zijn veroordeling tot ‘hard labeur’, brieven uit de gevangenis (Wilde's brief
De Profundis verscheen in hetzelfde jaar als Lord Lyllian), zijn verblijf daarna als
oud en dik man in Parijs, nu ja, alle... enkele uiterlijke feiten; dienstbaar gemaakt
aan de kille goddelijkheid van de jonge lord; zoals Monsieur Fersen elke dernier cri
uit zijn milieu dienstbaar maakt aan zijn verhaal.
Behalve Skilde (Wilde) figureren er ‘le grand industriel allemand’ de heer Supp
(Krupp) in, de Sar Baladin (Sâr Péladan), M. de Montrautrou (Robert de Montesquiou)
en zovele personen meer.
Want dat is het boek uiteindelijk, een fascinerende, maar dodelijk fascinerende
staalkaart van wat een hitsig dandybrein in die tijd bezielde, een illustratief
kermisoratorium bij la carne, la morte e il diavolo. Al het wisselgeld van de
decadentie vliegt in Lord Lyllian over de toonbank, heel de ‘bric-à-brac
gréco-préraphaélitico-modern' style’ (Cocteau in zijn voorwoord bij Peyrefittes
L'Exilé de Capri).
Ik doe maar een gooi naar een mozaïek van het boek zelf, naar een compendium
van het tijdperk waaruit het voortkwam, naar een portret ten voeten uit in losse
woorden: opium, maskers, messenger-boys, travestie, ennui, morfine, névrosés, le
pays des aromates, slecht befaamde plaatsen, zwarte missen, etherkitten, de liefde
die haar naam niet durft te noemen, gedoemde dichters, Saturnalia, Nero, Messalina,
onschuld, de superman, het eeuwig vrouwelijke, de Übermensch, walging, Rops,
Khnopff, Edgar Allen Poe, Cesare Borgia, gifmoord, slangen, leliën, Venetië,
schandalen, Axel, Toto, perversie, zon, ambiguïteit, satanisme, de stank van het volk,
het anarchisme van de onderbuik, riolen, zweren, de Heilige Maagd, la Rose-Croix,
Ludwig von Bayern,
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fragiele schoonheid, voorbijgaande jeugd, narcisme, koorknapen, bloed, zelfmoord,
marteling, cosmopolitisme, Sodom in de Morgue. Ik hoop dat het dithyrambisch
genoeg heeft geklonken.
Lord Lyllian is een modelboek voor een periode. Tegelijkertijd, door de excentrieke
combinatie van afhankelijkheid en onafhankelijkheid die de auteur ervan kenmerkt,
levert het commentaar op die periode en op de obsessies van een groep schrijvers
daarin, in spraak en tegenspraak. Zoveel steriele dialogen over esthetische houdingen
en poses van wereldse doortraptheid, zoveel walging en afkeer van de ouderdom
(‘de geur van Dorian Gray’), zoveel verboden feesten van Beëlzebub voor nauwelijks
aan de schoolbanken ontstegen jeune premiers, hoog van hals, prijzenswaardig van
uiterlijk, ach, wie bezwijkt in zo'n landschap van lava niet voor archeologie?
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Futurisme op pantoffels
Maurits Wagenvoort: Het koffiehuis met de roode buisjes
De roman Het koffiehuis met de roode buisjes (1916) van Maurits Wagenvoort heeft
iets keukenmeidachtigs, iets temerigs en journalistiekerigs, het vertoont nu eens de
kleur van fondant en dan weer de werking van een slaappil, maar toch eist het boek
door zijn ongebruikelijke thema en curieuze associaties de aandacht op. Roman uit
het Italiaansche kunstenaarsleven luidt de ondertitel en l'autore, Signor Maurizio
Wadzjenvort zullen we maar zeggen, draagt op de titelpagina zijn boek amirevolmente,
amichevolmente op aan de Illustrissimo Maestro delle Lettere Italiane Moderne F.T.
Marinetti, de aanstichter van het futurisme, dat een radicale breuk met het verleden
en de traditionele regels van de kunst voorstond en waaraan alle vernieuwende en
quasi-vernieuwende -ismen van de twintigste eeuw schatplichtig zijn gebleven. Zo'n
titelpagina wekt bevreemding in een literatuur waaraan vervolgens tientallen jaren
alle uitingen van dadaïsme en surrealisme zo goed als ongemerkt voorbijgingen. En
als ze er waren, vielen ze onmiddellijk in een duister gat. Een zo vroege roman over
het Italiaanse futurisme, die burgerschrik, je kijkt er van op. Het is of Nicolaas Beets
in de Haarlemse Kerkbode de gedichten van Rimbaud bespreekt.
Een ander aspect is dat dit boek een koffiehuisroman is, een boek over het
artiestenleven in cafés, ook al zo'n stiefmoederlijk bedeeld genre in een land van
potkachels en pantoffels. In Nederlandse cafés ontstaan geen gedichten, alleen
leverkwalen. Ze inspireren niet tot onstuimige gedachten-vluchten, hoogstens tot
echtscheidingen.
Twee boektitels over dit onderwerp - er zijn er veel meer,
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natuurlijk - schieten me meteen te binnen. De eerste is het in 1978 verschenen Café
Society. Bohemian Life from Swift to Bob Dylan van Steve Bradshaw. Daarin komen
we Marinetti en de futuristen ook weer tegen, ditmaal in het Café Royal in Londen.
(In Berlijn is het weer het café Josty waarmee de hoofdman van het futurisme wordt
geassocieerd, leert ons Paul Raabes Expressionismus. Echt een uitgaans-talent.)
Het tweede boek is - o wonder - een Nederlands voortbrengsel: het uit 1925
daterende Dichters in het koffyhuis, dat J. Greshoff schreef onder het pseudoniem
Otto P. Reys. Daarin voert ook hij de ‘rode buisjes’ in Florence ten tonele: ‘Vóór de
oorlog bezocht ik enkele malen onder leiding van Prezzolini het koffyhuis met de
rode buisjes. Dit was een bloeiend lokaal met artistieke clientèle, gelegen aan de
Piazza Vittorio Emmanuele. Nadat de heer Maurits Wagenvoort er een roman over
geschreven heeft is het verdwenen. Daar ontmoette ik de Papini van voor zijn
bekering; hartstochtelijk in zijn discussie, venijnig-geestig, onafgebroken boeiend,...
en opvallend ongewassen; de schilder-schrijver Soffici, toen nog midden in zijn
futuristische sturm und drang; graaf Aldo Palazzeschi, een herfsttyloos, bijgenaamd
il contino...’
Suggereert Greshoff dat het café met de rode buisjes zich uit schaamte over de
roman van Wagenvoort heeft opgeheven? Het zou kunnen. Maar dan moet
Wagenvoort als mens draaglijker, boeiender zijn geweest dan als schrijver, want het
koffiehuis zag geen reden in te storten toen hij het nog in levenden lijve frequenteerde.
En dát hij er persoonlijk kwam, deze journalist, globetrotter en vertaler van Walt
Whitmans Leaves of Grass (een vertaling die al in 1898 verscheen, vijf jaar vóór de
dood van Nicolaas Beets) vernemen we uit zijn autobiografie De Vrijheidzoeker
(1930). Hij schrijft daar, zo'n twintig jaar terugblikkend, dat hij in Florence opnieuw
Couperus ontmoette, met het echtpaar Scharten-Antink vriendschap sloot en dagelijks
in het Koffiehuis met de rode buisjes kwam, ‘zo genoemd omdat de kellners er zo
waren toegetakeld’. ‘Hier kwamen behalve veel vreemde-
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lingen, veel artisten, ook de jongeren, die zich toen “futuristen” noemden, en thans
onder Mussolini's vaan als Fascisten hebben geschaard: Giovanni Papini, F.T.
Marinetti en andere, in ons land minder bekende Italiaanse persoonlijkheden. (Ik)
bracht Louis Couperus met Papini in kennis, en woonde met hem een
propagandistische voorstelling bij in het oude “Verdi-theater”, door Couperus
beschreven.’
Een roman over de futuristen én over het koffiehuisleven in Florence, dat alles uit
eigen aanschouwing, het mag bijzonder heten, al vertoont de manier van schrijven
van Wagenvoort zélf geen enkele aanvechting van modernisme en lijkt ze meer op
die van Jeanne Reyneke van Stuwe en Cornélie Noordwal. Bij een marsepeinbakker
blijft alles van marsepein, zelfs revolverkogels.
Maurits Wagenvoort beschrijft, met het koffiehuis der ‘Giubbe Rosse’ als geregeld
terugkerend ontmoetingspunt, een episode uit het leven van de ‘aveniristen’, zoals
de futuristen bij hem heten, ‘een groep van jonge hervormers, bezield om van Italië
opnieuw een land te maken van uit haar tijd-zelf opkomende schoonheid.’ De Zweep
is het orgaan van deze groep. ‘Alle kunsten waren daarbij vertegenwoordigd: de
literatuur wenste men vergeestelijkt, de muziek dichter bij de natuur, de plastieke
kunsten verdiept, de toneelspeelkunst vereenvoudigd, de bouwkunst vereenzelvigd
met haar doel en haar tijd.’ Nieuwe harmonieën (‘concrete muziek’), gebroken
plastiek (‘kubisme’), kleurwoede, zegezangen, klankgedichten, gebroken syntaxis
(‘experimentele poëzie’), genadeloos bedoelde sarcasmen over de versufte
bourgeoisie, vaderlandsliefde, destructie, zucht naar oorlog, orkanen en snelheid.
A.F. Donaldi, de onbetwiste aanvoerder van de aveniristen en door zijn vrienden
kortweg ‘A.F.’ genoemd, zoeft aan het begin van de roman op een motorrijwiel
Florence binnen. Hij is ook een verwoed autorijder en vliegt in een tweedekker, een
spectaculaire nieuwigheid. Hij spreekt over ‘zich vrij-gevoelende snelheid’ en
‘snelheidsverzaliging’. Het is duidelijk: F.T. Marinetti heeft voor A.F. Donaldi model
gestaan.
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Marinetti hield er niet van achter de kachel te zitten: snelheid, luchtvaart, het waren
de idealen van zijn Manifesto futurista. Hoge vluchten, hoge daden. Vliegavonturen
spelen ook een grote rol in het verdere verloop van de roman Het koffiehuis met de
roode buisjes.
Het belangwekkendste deel van het boek, naast de inventarisatie van het
Florentijnse koffiehuis en de vliegeniers-scènes, is wel de beschrijving van een
aveniristische propaganda-avond in het Verdi-theater, waar het Florentijnse publiek
(‘de stomme massa’) in grote woede ontsteekt over deze alles trotserende,
onbegrijpelijke nieuwlichters. Dit vanzelfsprekend tot tevredenheid van de
organisatoren: ‘In een oogwenk lagen voor de voeten dier uittarters der menigte
bossen wortelenlof, voze aardappelen, rotte sinaasappelen, vuile bij het neerkomen
tot struif gebroken eieren.’ Het schandaal eindigt, via nog meer beurse vruchten en
bespuitingen uit sifonflessen, in een algeheel handgemeen waaraan ook de politie
deelneemt.
Een beschrijving van een andere futuristische kabaal-meeting, ‘waarbij dit wat ál
te voorlijk jong Italië en het ook werkelijk wel een beetje ál te achterlijke oude in
een vrij potsierlijk tournooi op elkander botsen’ komen we tegen in Carel Schartens
bespreking van Het koffiehuis met de roode buisjes in zijn Kroniek der Nederlandsche
letteren 1916 (verschenen 1917). Ik vermeld het maar, want voor de schaarse
Nederlandse informatiebronnen over de bakermat van Paul van Ostayen c.s. zal men
niet snel geneigd zijn aan Carel Scharten te denken, net zomin als men, op zoek naar
een verhaal met een kop en een staart, er allereerst een bloemlezing van Sybren Polet
op zal naslaan. Scharten haalt herinneringen op aan Wagenvoort en het koffiehuis
en voegt daar het verhaal van ‘zijn’ avond aan toe, een avond die aldus werd
aangekondigd: ‘Woensdag a.s. sensationeel optreden van de Futuristen: Papini,
Soffici en Palazzeschi, met hun “Canzoncin Neutral”, la canzona la piu stupida del
mondo.’
Het idiootste lied van de wereld...
In een leeg decor, tegen een achterdoek in aardappelen-
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kleur, declameren de drie futuristen, Giovanni Papini met een bordpapieren helm
op, ‘de varkensoogjes Chinezig dwars getrokken’, met een machinale dreun hun
alleridiootste lied tegen neutraliteit in oorlogsaangelegenheden:
Il Neutral
Molto val
Per salvarl
Lo Stival!
La gran pal-la mondial,
Se trabalLa e sta mal,
Al Neutral
Cosa cal?
Cosa val
Uscir dalla neutralità, e qual
Animal
Immoral,
Insocial,
Criminal,
Bestial,
Infernal,
Esporsi al
Temporal
Delle pal-le mortal?
Manco mal...

En zo vijftien coupletten voort.
Lang vóór het eind ‘had reeds de volkomenste razernij
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het publiek bevangen. Het gierde, het brulde, het vloekte, het schold; beurze peren,
sinaasappels, bierglazen, eieren, koffiekoppen, schoteltjes, rinkelden en petsten en
kwakten op het toneel, ploften tegen de loodkleurige wambuizen, bekletsten de
maatslaande rapieren of scheerden rakelings langs de grijnskoppen van de drie, die
tegen de storm van geloei en gefluit in, onverstoorbaar dóórdrensden...’
Waarlijk, voor verhalen over een revolutionaire en experimentele beweging die
zijn invloed over de hele wereld deed gelden zijn we in Nederland aangewezen op...
Scharten en Wagenvoort. Ze zaten er gewoon met hun neus bovenop. Scharten kreeg
later ook nog een geduchte klap van de Mussolini-molen mee.
Ooggetuigenverslagen, Scènes de la Bohème en luchtavonturen - voor het overige
lijkt Het koffiehuis met de roode buisjes wel een oer-Hollandse zedenles. De hoeren
zijn er nonachtiger dan de nonnen in en de ‘fatsoenlijke’ vrouwen schrijden er door
welhaast hemelse ijlten, een niet te stuiten traanklierstimulans lijkt het voor jonge
meisjes, het wemelt erin van verlopen adel en zieleadel, van onstuimige,
onbeantwoorde, gefrustreerde, ontluikende, aarzelende, doortastende, hemelhoog
juichende en onmogelijke liefdes en verliefdhedens. De aveniristen raakten, wat
Wagenvoorts verhaaltje betreft, verzeild in een kasteelroman. Het dieptepunt wordt
bereikt wanneer Anselmo de Anselmis, een homoseksueel, het hoertje Guilietta dat
hem hopeloos aanbidt onder hypnose brengt om zijn naam uit haar geheugen te
wissen, zodat Anselmo's mede-avenirist, de adellijke Adolfo di Brusa die op zijn
beurt weer smoorlijk verliefd is op Guilietta, een eerlijke kans krijgt haar uit het slijk
van de goot omhoog te tillen. Zoiets is niet het werk van een romanschrijver, maar
van een uiensnijder.
Het koffiehuis met de roode buisjes eindigt in zwaar-symbolische toonzetting.
Gemma, een vroom katholiek meisje dat na lange religieuze strijd en een reeks als
koud-hete wisselbaden gepresenteerde extasen, is getrouwd met de in haar ogen
aanvankelijk zo goddeloze A.F. Donaldi, bevalt van een zoon die Futuro heet.
‘Toekomst’. Het kind blijkt stem-
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loos, geeft geen geluid. Maar ‘A.F.’ heeft alle vertrouwen in hem, het is zijn zoon.
‘Die jongen? Die jongen zal nog eens een stem opzetten, die door heel Italië wordt
gehoord!’ Donaldi gaat na lange tijd zelfs weer vliegen, zózeer heeft hij zijn
zelfbewustzijn herwonnen. Zijn ‘prachtige Bréguet, een tweedekker met een
negen-cylinder gnome-motor, 80 paardenkracht sterk, vast op de lucht als een
stoomboot op het water’, stort neer en hij komt om. ‘Het vuur had de dichter [...] met
de hoog opvlammende ziel, die de zon zelf bezong, verteerd.’
En de slotzin van Het koffiehuis met de roode buisjes luidt dan: ‘Op ditzelfde
ogenblik, aldus stelde men later vast, had zijn kind, door hem Futuro geheten, zijn
eerste kreet geslaakt.’
Het fascisme zou het troetelkind van Marinetti, die tot 1944 bleef leven, worden.
Futuro, vrucht van katholieke vroomheid en vitalisme, was het troetelkind van
Donaldi. ‘Die jongen zal nog eens een stem opzetten, die door heel Italië wordt
gehoord!’ Die zin stond er in 1916.
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Hoe zingt de kreeft als hij kookt?
Thomas Lovell Beddoes: Death's Jest-Book
Om Thomas Lovell Beddoes onder de microscoop te krijgen, het is een onmogelijke
opgave. Hij schept er een duivels genoegen in te verdwijnen zodra hij voor de lens
opduikt. We kunnen met het optisch wapen waarmee we dit schrijverswild willen
neerleggen - om het vervolgens te ontleden - alleen maar in het wilde weg
rondzwaaien, zoals we uit staartpunt en hak, uit enkele snorharen, een flits van sporen
en het opglimmen van een groen oog het beeld van een gelaarsde kat kunnen
reconstrueren: maar de microscoop is dan allang een kaleidoscoop geworden.
Van de grote negentiende-eeuwse schrijvers, of van wie daar voor doorgaan, is
geen stap onbeschreven gebleven, hun biografie kent geen hiaten. Goethes leven is,
van dag tot dag, van uur tot uur, in kalendervorm opvraagbaar. Wie wil weten wat
hij op vrijdag 2 januari 1824 aan tafel dacht kan het te weten komen, ook al is het
zo interessant als een glas suikerwater voor een jeneverdrinker. Al de flotsam and
jetsam van zijn nimmer rustende pen zijn in dikke delen bij-eengeschraapt - telkens
één deel gedichten gevolgd door zes delen fiedeldeuntjes: geen oprisping ging teloor.
Alles staat in het licht van een schijnwerper. Beddoes, daarentegen, blijft als geen
ander een figuur in de schemering, een dwaallicht - hij leefde in dezelfde van inkt
vergeven tijd, in die eeuw van brakende drukpersen en naar ijdelheden van allerlei
soort smachtend lompenpapier, en toch is het ook hier weer of je met een schrijver
uit de beginperiode van de boekdrukkunst te maken hebt, uit een periode van
onregelmatige, selectieve papierproduktie waarvan bovendien, door de jaren die
inmiddels zijn verstreken, het meeste is hergebruikt
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en opgevreten, de vellen druks door de grutters om er hun boter in te verpakken en
de documenten door de muizen. Beddoes' werk is fragmentarisch; zijn biografie kent
veel zwarte gaten; hij lijkt niet thuis te horen in de negentiende eeuw.
Veel dichters voelden zich tot het werk van Beddoes aangetrokken, zijn uitstraling
is, hoewel weinig luidruchtig, niet te verwaarlozen. Toch zal hij nooit een plaats
toegewezen krijgen in galerieën als Printing and the Mind of Man. Hij is, in alle
literatuuropvattingen, een minor poet, a poet's poet. De kritiek verandert
kwikzilvergewijs van standpunt en invalshoek, van moraal en politiek, maar over
een bepaalde waardenschaal lijkt iedereen het eens te blijven, die wordt van
literatuuropvatting naar literatuuropvatting doorgeschoven: kunst moet afgerond en
gaaf zijn. Iets in de trant van een mislukte roman staat altijd hoger op de
hiërarchie-ladder dan een geniaal fragment. Fragmenten bestaan niet als genre, zelfs
niet als inferieur genre. Het onvoltooide kan dienen als hulpmiddel bij het bestuderen
van het voltooide, maar het onvoltooide is geen studiedoel op zichzelf. En nu is er
niets zo onvoltooid, zo'n collage van fragmenten, als het werk van Beddoes. Misschien
moet er eerst een heel nieuwe esthetica komen om het op zijn waarde te kunnen
schatten.
Daar komt bij dat Beddoes schreef in een dorre overgangstijd, in een owl-season
- Shelley en Keats voorbij en nog geen Tennyson en Swinburne in zicht. In
bloeiperioden van de literatuur lijken door het stralende zonlicht ook de planeten
helderder, weten kleinere hemellichamen de blik van lezers en critici eerder tot zich
te trekken - maar een eenzame dwaalster in de schemering, ‘die klamme geest van
vermoorde uren’, valt moeilijker te betrappen. Onclassificeerbaar is het woord voor
Beddoes: wat hij wilde zijn was hij niet en wat hij was kon hij niet zijn. Het liep
altijd mis.
Hij werkte daar zelf het hardst aan mee.
Hij werd geboren in 1803, als zoon van een beroemd chirurg en natuurkundige.
Zijn opvoeding staat in het teken van het rationalisme. Hij studeert in Oxford,
publiceert in
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1821 een dichtbundel The Improvisatore, waarvan hij later alle exemplaren zal
vernietigen die hij maar te pakken kan krijgen, zelfs al staan ze op de boekenplank
van zijn vrienden (dan trekt hij de inhoud eruit en zet de band terug op de plank), en
in 1822 verschijnt zijn eerste toneelstuk The Bride's Tragedy. De critici zijn vol lof.
Op zijn twintigste levensjaar lijkt Beddoes zowaar iets van een gevierd schrijver
geworden.
Het zal, op enkele tijdschriftbijdragen na, het laatste literaire werk blijven dat
tijdens zijn leven wordt gepubliceerd.
In 1825 vertrekt hij naar Duitsland om aan de universiteit van Göttingen
vergelijkende anatomie en medicijnen te gaan studeren bij de door hem zeer
gewaardeerde en wél in Printing and the Mind of Man figurerende J.F. Blumenbach,
de grondlegger van de beschrijvende antropologie. Vrienden heeft hij er nauwelijks.
Hij begint, in Göttingen, aan zijn zoveelste toneelstuk, Death's Jest-Book, waar hij
al zijn hoop voortaan op vestigt. Hij zal er twintig jaar, tot zijn dood, aan blijven
werken. ‘De wanhoop iets af te maken.’ Een schandaal dwingt hem uit Göttingen te
vertrekken. In Würzburg promoveert hij vervolgens tot arts. Het is 1831. Maar ook
Würzburg moet hij het jaar daarop, als ‘red radical’ betrokken bij de politieke
woelingen in het toen zo roerige Duitsland, verlaten. Zeven jaar brengt hij in
Zwitserland door - dat hem vanwege zijn democratische gezindheid aantrok. Hij
blijft er werken aan zijn toneelstuk, mondjesmaat, en loopt een benoeming tot
hoogleraar in de vergelijkende anatomie mis. In 1840 moet hij ook Zürich de rug
toekeren, opnieuw om politieke redenen. Bij de ‘Züri-Putsch’ op 8 september 1839
was hij op de ‘Paradeplatz’ getuige van de dood van zijn boezemvriend Johannes
Hegetschweiler, aldus Gustav Schirmer in Die Schweiz im Spiegel Englischer und
Amerikanischer Literatur bis 1848 (Zürich-Leipzig, 1929) en hij voelde er zich niet
meer veilig. Steeds spaarzamer worden daarna de berichten, die tot dusverre toch al
zo oningevuld waren. Hij zwerft kennelijk van plaats naar plaats. In 1846 brengt hij
een laatste bezoek aan Engeland, waar hij nog een paar oude bekenden de stuipen
op het lijf
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weet te jagen. Daarna zien we hem terug in Frankfurt, in het gezelschap van een
achttienjarige bakker, Konrad Degen. Hij probeert voor deze jongen een toneelcarrière
op te bouwen en huurt in Zürich een theater af waarin Degen als Hotspur mag
triomferen. Hetgeen mislukt. Een scheiding volgt. Op 26 januari 1849 maakt Beddoes
in Bazel, door het innemen van curare, een eind aan zijn leven. Hij is dan vijfenveertig.
Veel waaroms en hoe's zijn in deze levensloop onverklaarbaar, onachterhaalbaar.
Hij bleef tot zijn dood corresponderen met zijn Engelse vriend Thomas Forbes Kelsall,
die als zijn biograaf uit piëteit zijn zelfmoord verzweeg en meedeelde dat hij aan een
operatie was gestorven, maar er gingen vaak jaren zonder een bericht voorbij. Aan
bekentenissen heeft hij een hekel, hij weeft een web en verscheurt het weer. In 1827
schrijft hij Kelsall over Shakespeare: ‘Hij had allang geleerd dat er in de gevoelens
en hartstochten van de ziel mysteries bestaan, die hij soms ál te snel had onthuld; dat
het meest volmaakte geluk geen woorden kent, dat de verrukkingen ervan geen stem
mogen hebben.’ Hetzelfde geldt voor Beddoes. Tien jaar later schrijft hij Kelsall:
‘Je wilde graag weten wat voor gedachten of bijgeloof ik er op nahoud met betrekking
tot menselijke, sub-menselijke en super-menselijke aangelegenheden: nieuwsgierig
ben je, lees ik, naar wat mijn gewoonten, bezigheden en dagindeling zijn. Welnu,
aangezien je me niet in de getuigenbank voor je hebt, moet ik er helaas van afzien
op zulke vragen een direct antwoord te geven. Ik denk er niet over me te wagen aan
een psychologisch zelfportret, uit angst - en met reden, denk ik - in de val te trappen
van geaffecteerdheid, veinzerij of een andere verleidelijke vorm van leugen. Ik geloof
dat alle autobiografische schetsen het resultaat zijn van louter ijdelheid - die van
Augustinus en Rousseau niet uitgezonderd - een bedrog achter maskers en dekmantels
van de waarheid.’
Telkens weer keert ook in deze correspondentie Death's Jest-Book terug, waarvan
de titel in 1825 voor het eerst opdook en waaraan hij, in zijn eenzaamheid op het
continent, nog werkt als hij in Engeland, literair gesproken, allang een vergeelde foto
is geworden. Luchtigheid kenmerkt zijn com-
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mentaar op eigen werk, maar het is de luchtigheid van de twijfel en de wanhoop: ‘Ik
ben, zoals gewoonlijk, weer aan een nieuwe tragedie begonnen’, ‘natuurlijk zal
niemand het ooit lezen’, ‘mijn nooit-eindigende Jest-Book’, zo gaat het jarenlang
door. ‘Het ligt erbij als een sneeuwbal en af en toe geef ik er een trap tegen, maar
eigenlijk meer uit weerzin en slechtgehumeurdheid.’ Hij maakt er drie versies van,
ontwerpt een voorwoord (met een citaat van Bilderdijk), verwerpt het weer, schrapt,
voegt toe, brengt er dierbare fragmenten uit andere drama's in onder. Tussen dit alles
door noemt hij zichzelf ‘een poëtisch tweestuivertalent’ en de bladzijden die hij heeft
geschreven ‘de kortste weg naar de vergetelheid die je je kunt bedenken’, maar
tegelijkertijd wil hij dat zijn toneelstuk ‘een elektrische schok’ onder de critici in
zijn geboorteland teweeg zal brengen, niets minder. Hij wil het theater van zijn tijd
vernieuwen. En toch weer, in 1844: ‘Ik denk dat ik het recht heb op de dank van het
Engelse publiek dat ik het de laatste twintig jaar niet lastig heb gevallen.’ In 1847
heeft hij het nog altijd over zijn ‘ongelukkige Jest-Book’.
Een vergeten vergeet-me-nietje.
Hoe te verklaren dat iemand een uitbundig begonnen literaire carrière de rug
toekeert om daarna de rest van zijn leven te blijven sleutelen aan één drama? Hoe te
verklaren dat iemand zich, op het toneel van het leven zelf, steeds onzichtbaarder
maakt?
In zijn eerste brief uit Duitsland schrijft Beddoes over zichzelf aan Kelsall: ‘Mein
Herr Thomas zal waarschijnlijk een Dr. aan de universiteit van Göttingen worden.
Wat zijn voornemens verder zullen zijn kan ik niet precies zeggen aangezien het
tussen ons beiden geen geheim is dat hij nu niet bepaald begiftigd is met de polaire
deugd van standvastigheid, & dat de naald waarmee hij zijn levenstapijt borduurt
nimmer in aanraking is geweest met de magneet van een stabiel gevoel voor richting.’
Profetische zelfkennis!
Beddoes' naald zwenkte van links naar rechts, zonder ooit tot rust te komen. Hij
was, zoals opgemerkt, opgevoed in
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een rationalistische sfeer en ook de kadavers die hij ontleedde zullen weinig hebben
bijgedragen tot een overwaardering van de christelijke ziel; aan de andere kant
geloofde hij, de Morbide Magister, niet in de dood als het einde van het leven en
zocht hij voortdurend naar bewijzen die het zinloze zinvol konden maken: ‘Ik ben
inmiddels al zo grondig doordrongen van de overtuiging dat de aard van het menselijk
leven absurd en onbevredigend is, dat ik gulzig op zoek ben naar wat voor spoor van
bewijs of waarschijnlijkheid ook dat zowel het materiële als het immateriële in de
mens na de dood blijven voortbestaan.’ (Brief aan Kelsall, 1827.)
Hij was, om de lokatie van de polen waartussen die macabere naald nooit tot
stilstand kwam ietwat te fixeren, een wetenschapsman die de beste anatoom van zijn
tijd wilde worden; en een dichter die alleen tevreden was met het evenaren van
Shakespeare en de Elizabethaanse toneelschrijvers. In Würzburg heeft hij een droom:
in een oud boekwinkeltje koopt hij een aantal beduimelde werken, vol ezelsoren, en
tot zijn grote vreugde en opwinding ontdekt hij dat er een half dozijn voortreffelijke,
onbekende toneelstukken in staan die van niemand anders dan William Shakespeare
kunnen zijn. Waarom zo hard ploeteren als het zo eenvoudig gaat?
Hij had weinig respect voor poëtasters en geliteratuur en wilde zich alleen met de
meesters meten - te boek te staan als een ‘ezel in gouden hoofdletters’, een
eendagsvlieg te zijn, dat vreesde hij zeer. En juist de meesters brachten hem, als hij
eenmaal hun werk opsloeg, weer in diepe vertwijfeling over de waarde van zijn eigen
werk. Niemand zag zo scherp zijn eigen gebreken en tekortkomingen, zonder ooit
op de knieën te gaan, vide voornoemde, niet van aandoenlijke hoogmoed verstoken
droom.
Zo werd Beddoes door muze en medicijnen, door droom en scalpel om beurten
aangetrokken en afgestoten, hij zwalkte tussen lier en pillendoos, tussen de lijkbaar
van spieren en vezels en het hemelbed van ritme en metrum, tussen identificatie en
afstandelijkheid:
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I have oft thought,
Thou art so beautiful above all women,
I might be you; but yet 't is happier still
To be another, to admire and love thee.

Regels, gericht tot de real Poetry. Ze kunnen op meer in zijn leven slaan: op de ware
medicijnen, op de ware dood, op de ware vriend: to be another als vluchtweg uit dit
alles. Hij is gedoemd een buitenstaander te zijn, ‘a non-conductor of friendship’,
zoals hij zichzelf kenschetst.
Oh! I am not at home
In this December world, with men of ice,
Cold sirs and madams. That I had a heart,
By whose warm throbs of love to set my soul!

Een zó tussen verlangen en desillusie trillende naald lijkt nog het meest op een
stilstaande; te grote wisselingen en tegenstellingen leiden tot indolentie en
onverschilligheid. Beddoes veinst de vitaliteit van iemand die tot niets-doen is
gedoemd. Wie de beste anatoom en de beste dichter wil worden vindt alleen in de
anonimiteit een uitweg uit het dilemma. Wie zweert bij dromen moet zich onzichtbaar
maken: anders stoot hij zijn hoofd aan de realiteit. Wie naar het hoogste grijpt zal
blijven steken in fragmenten. Wat rest - om het onverzoenlijke nog te verzoenen zijn zelfspot en hoonlach: Scandal and Satire.
Wat rest is de Dood.
‘Het soort mensen,’ zo gaat het in de eerder geciteerde brief uit 1827 verder, ‘het
soort mensen - misschien zijn het er maar weinig, dat eerlijk & uit overtuiging in de
christelijke doctrines gelooft is zeer benijdenswaardig: maar het is toch werkelijk
heel moeilijk uit het Nieuwe Testament ook maar een paar aanwijzingen bijeen te
schrapen die wijzen op een leer van onsterfelijkheid - de Mens schijnt dit geheim op
eigen houtje te hebben uitgevonden & het is beslist het beste deel van elke religie en
filosofie, de enige waarheid die waard is bewezen te worden: een angstige Vraag vol
hoop &
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vrees, & beloften waarvoor de Natuur maar één oplossing schijnt te hebben
aangewezen - Dood.’
De lach en de dood, ze bevinden zich beide al in de titel van Death's Jest-Book.
Het hele toneelstuk is ervan vervuld.
To trust in story,
In the old times Death was a feverish sleep,
In which men walked. The other world was cold
And thinly peopled, so life's emigrants
Came back to mingle with the crowds of earth.
But, now great cities are transplanted thither,
Memphis and Babylon and either Thebes
And Priam's towery town with its one beech,
The dead are most and merriest: so be sure
There'll be no more haunting till their towns
Are full to the garret: then they'll shut their gates
To keep the living out.

In Death's Jest-Book is het volbracht: de levenden zijn buitengesloten, de schimmen
heersen oppermachtig, full to the garret. Voetstappen van geesten die langs
touwladders uit hun diepe graven omhoogstegen, mist, vocht, mos, kistdeksels,
knokendelirium, doodsklok, dat is het arsenaal. Spoken worden door wormen
opgehoest, er zijn kieren en scheuren in de voorhang die ons van de andere wereld
scheidt ontstaan, zodat de doden naar de levenden kunnen reizen en de levenden naar
de doden, moord is omhelzing, het sterfbed maar een onbemand tolhuis, het graf niet
meer dan een slagboom, dood en geboorte zijn inwisselbaar, skeletten spelen voor
mens en omgekeerd. Zelfs bloemen zijn voor Beddoes doodsboden:
I love flowers too; not for a young girl's reason,
But because these brief visitors to us
Rise yearly from the neighbourhood of the dead,
To show us how far fairer and more lovely
Their world is; and return thither again,
Like parting friends that beckon us to follow,
And lead the way silent and smilingly.
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Dit beeld zet de werkelijkheid op z'n kop, die saaie realiteit die wil dat bloemen
opwaarts streven en de vitaliteit van de aarde symboliseren, maar het is moeilijk
tijdens het lezen van die regels en het opdoemen van dit beeld nog aan zo'n realiteit
te geloven. Door Beddoes' poëtisch vermogen zijn we enkele ogenblikken verloren.
De dood is voor Beddoes de poëzie. Een pied piper, sensueel en verleidelijk. De
dood is een vriend, het graf een bruidsbed. De sirenenzang van de ‘zoete’ dood is
Beddoes' domein bij uitstek. Daarbij stijgt hij ver uit boven het ‘gothic’
beendergerinkel, pour épater les bourgeois, van de negentiende eeuw. Lytton Strachey
noemde hem: ‘The Last Elizabethan’, maar hoe gulzig hij zich ook van de taal van
Shakespeare, Tourneur, Marlowe en Webster bedient, hij reikt toch ook weer verder
dan de Elizabethanen. De vorm is archaïscher dan de inhoud.
Beddoes' vermogen en aandrang om te visualiseren zijn immens. Hoe kan iemand
ook een drama van vlees en bloed schrijven, als hij voortdurend op zoek lijkt naar
de definitieve regel? Lees - zie - woord voor woord regels als, al of niet uit Death's
Jest-Book:
Transparent as the glass of poisoned water
Through which the drinker sees his murderer smiling

en
Let him lean
Against his life, that glassy interval
'Twixt us and nothing; and upon the ground
Of his own slippery breath, draw hueless dreams,
And gaze on frost-work hopes. Uncourteous Death
Knuckles the pane

en
What is the lobster's tune when he is boiling?

en
Like the red outline of beginning Adam.
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Op die manier zijn twintig jaar een seconde. Beddoes lijkt zijn woorden op hol te
willen laten slaan en tegelijkertijd houdt hij ze strak aan de teugel: lyrisch staccato.
Hij is bezig de ‘andere’ wereld in termen van deze te beschrijven - dat maakt het
fantastische exact, het bizarre vol logica, zonder romantische of religieuze aanstellerij.
Bij hem is de wereld van schimmen reëel: plastische horror. Er worden veel aanloopjes
genomen in Death's Jest-Book, je leest soms achteloos voort en hobbelt langs de
meest onwaarschijnlijke gebeurtenissen, maar dan ineens: ingedikt lijken de woorden,
de intensiteit wordt zo groot dat het gaat fluiten in je hoofd. Een gestold beeld trok
aan je voorbij, ijselijk, je ontwaakt uit een droom, nog een deel van een seconde blijft
het beeld in je hangen, je bent ontnuchterd en tegelijkertijd door en door veranderd,
Like one from whose awakening temples rolls
The cloudy vision of a god away.

In sommige regels lukt het Beddoes het moment tot eeuwigheid te maken, de tijd te
laten stollen. Dan bereikt zijn kunst waar hij in zijn leven naar streefde: de hergeboorte
door dood en revolutie. (Wat zocht zo'n cynicus anders in de politiek? Opstand als
surrogaat voor opstanding.)
Is that the wind dying? O no;
It's only two devils, that blow
Through a murderer's bones, to and fro,
In the ghosts' moonshine.

Als muzikale kracht, nu doedelzak, dan castagnet, samenvalt met een geconcentreerd,
haast tastbaar beeld, dan hebben we Beddoes op zijn best. Het blijft bij fragmenten.
‘Diamanten in het zaagsel.’
Deze meest morbide aller dichters, de prins van de abortieve literatuur, hield de
wereld op ‘een armlengte afstand’ en vernietigde uiteindelijk, in zijn vrijage met de
dood, ook zichzelf. Een grap.
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In zijn brieven, briljante capriccio's - al noemde hij ze zelf, met die eeuwige
romantische ironie, ‘overbodige nonsens-oplossingen in inkt’ - treffen we geen spoor
van sentimentaliteit aan. Ze staan vol stekelige opmerkingen als ‘deze molshoop die
Goethe & Schiller hebben opgeworpen & die ze de Duitse Parnassus noemen’ en
‘hier in Duitsland hebben we een zekere Dr. Raupach die een paar tragedies per jaar
legt - meestal windeieren - maar hij is de dernier cri onder de lieden rondom
Melpomene's graf hier. Schiller heeft, zoals je weet, deze dame uit de kritische pekel
waarin ze rust gehaald & een paar geslaagde galvanische experimenten met haar
uitgehaald, zodat iedereen dacht dat ze leefde terwijl ze alleen maar om zich heen
trapte.’ Beddoes' brieven nemen af in frequentie, maar niet in schittering: of iemand
langzaam, zonder om hulp te roepen, in een moeras verzinkt, uit gewoonte nog
meetierelierend met de vogels terwijl zijn benen al van lood zijn. Op het laatst, met
alleen zijn hoofd nog boven, beseft hij dat hij, nu hij eenmaal toch zo ver is, er maar
net zo goed een einde aan kan maken.
In een briefje, dat na zijn zelfmoord op zijn borst wordt aangetroffen, vraagt
Beddoes de uitvoerder van zijn testament voor zijn dokter een maagpomp van de
allerbeste kwaliteit te kopen.
Death's Jest-Book, or The Fool's Tragedy werd in 1850, postuum, gepubliceerd door
Kelsall die hem zijn hele leven, naar Beddoes' zeggen, ‘was blijven overschatten’.
Zonder Kelsall zou misschien alles verdwenen of vernietigd zijn, tragedie en brieven.
Vijfendertig jaar lang was er in de negentiende eeuw geen boek van Beddoes
verkrijgbaar. Zijn manuscripten maakten al net zulke bizarre reizen als hij zelf. Gosse
publiceerde in 1890, Donner in 1935 een editie van zijn werken. En opnieuw is
Death's Jest-Book al weer vijfendertig jaar ‘out of print’. Soms is een literaire canon
als een neus-verkoudheid, er helpt niets tegen.
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Vingerhoed inkt in zee van bloed
William Gerhardie: The Polyglots
Is William Gerhardie een vergeten schrijver? Ja en nee. Is zijn tweede roman, The
Polyglots, verschenen in 1925 - om en nabij Gerhardies dertigste verjaardag - een
vergeten boek? Ja en nee. De literaire coryfeeën van zijn tijd waren gul met hun
loftuitingen, Gerhardie was een ‘ster’, en toch werd hem naderhand nooit een plaats
toegekend in een plejade, of die nu uit zeven of uit honderd sterren bestond, erkende
prozalichten, waardig het proefschrift van vele toekomstige literaire professoren te
beschrijven. Omdat het ene proefschrift nu eenmaal het andere baart en literaire
professoren een hekel hebben aan het lezen van ongecanoniseerde boeken, is 't hun
lust en hun leven in een nieuw proefschrift, een nieuw artikel de oude wijsheden van
collega's te herhalen. Met hun blik gericht op constellaties - scholen - kunnen ze
maar slecht uit de voeten met eenzame sterren, omringd door leegte en raadselen,
die bij geen andere hemellichamen passen. Dat stemt de literaire magazijnmeesters
tot wanhoop. Samenhang - het is de vruchtbaarste grond voor die wildgroei van
herkauwende artikelen en ontleende dissertaties. The Polyglots is meer dan genoeg
bejubeld, maar zelfs nooit terechtgekomen op de plank met de minor classics, een
canon op zichzelf. Waarom? Omdat deze roman niet minor is. Het is één van de grote
romans van deze eeuw, ik ben waarachtig niet de eerste die het zegt. Maar wie kent
het boek? Het is nooit in het Nederlands vertaald. Wie kent Gerhardie? Zijn naam
komt niet voor in de Moderne Encyclopedie van de Wereldliteratuur. Geen vergeten
schrijver, maar - al of niet moedwillig - buiten de canon gehouden; geen obscure
roman, maar - al of niet verklaarbaar - buiten
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het gezichtsveld gebleven: daarom hoort hij hier thuis. ‘Achter de grote namen van
de moderne literatuur,’ schrijft Michael Holroyd, ‘staat een schaduwkabinet van
schrijvers klaar om het roer over te nemen zodra de Wind van de Mode is gedraaid.’
In dat schaduwkabinet zit William Gerhardie. Dat schaduwkabinet was de
voornaamste - zij het niet de enige - leidraad bij alle vergeten boeken die ons tot
dusverre bezighielden.
Weinig romans zijn zo levendig, worden zo bevolkt door figuren van vlees en bloed
als The Polyglots. De gestalten gaan op je tafel zitten, en zelfs als je het boek hebt
dichtgeslagen blijven ze met elkaar en met zichzelf bakkeleien, in het bezit van al
hun tics en eigenaardigheden. Hun verve substantieert zich, ze worden je
vertrouwelingen, en je voelt hun adem tegen je wang. Ze palmen je in. Die kracht
heeft het boek. Toch is Gerhardie geen realist. Met realisme heeft zijn roman niets
uitstaande. Niet omdat uitbundige humor en spot er zo'n rol in spelen - heel anders
dan in het bedompte realisme zoals wij dat gewend zijn: dat is alleen maar de
vaderlandse variant van het realisme - maar eerder omdat het boek zo vol is: vol
hilariteit en melancholie, vol vitaliteit en strompelend voortgaan, vol sprankelende
facetten en vol duister niets, vol hoop en onvermogen, gelukkig toeval en om duistere
reden verloren kansen, vol van het een en het ander en van alles daartussen. Realisme
heeft vaak iets plats, alsof er - ondanks de pretenties - maar een klein deel van de
werkelijkheid wordt getoond. Het realisme is een antwoord. Het werk van Gerhardie
is een vraag. En realiteit heeft altijd meer met vragen dan met antwoorden te maken.
The Polyglots is zo direct omdat het van het leven uitgaat, en niet van een interpretatie
van het leven. Van belang is een fragment uit een brief die Gerhardi vanuit Villa
Edelweiss Gerhardi?
Pas op zijn eenenzeventigste jaar veranderde hij zijn naam in Gerhardie. Er moest
een e achter, vond hij. Ook Shakespeare, Dante, Blake en Goethe hadden een e op
het eind.
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Nu dan!
- vanuit Villa Edelweiss in Tirol aan John Rothenstein schreef, in de periode dat
hij werkte aan The Polyglots: ‘John: er is maar één zinnig literair advies voor iedereen,
en dat is dit: schrijf niet zoals je denkt dat de mensen van je verwachten: schrijf alleen
zoals jíj het leven voelt. Dat wil zeggen: als je een onderwerp behandelt waarmee je
niet vertrouwd bent - bijvoorbeeld de zee - vermoei je dan niet met het naspeuren
van allerlei technische aspecten van, zeg maar, de navigatie, maar schrijf over schepen
en wat dies meer zij zoals ze indruk op je hebben gemaakt en - het allerbelangrijkste
- alleen wanneer ze indruk op je hebben gemaakt. Als ik een tuin vol mooie bloemen
zie, als die aanblik iets in me heeft losgemaakt (het is mogelijk dat ik geen van de
bloemen bij naam ken), dan is het mijn enige zorg hoe ik mijn particuliere emotie
aan de lezer overdraag, en alleen indirect hoe het visuele effect van het geheel zal
zijn. Hoewel...’
Dit hoewel is typerend voor Gerhardie. Eén standpunt zou te benauwend zijn.
Daarom werd hij door de literaire magazijnbedienden ongeschikt verklaard, denk ik,
voor een constellatie. Hij kon geen vaste plaats vinden - tussen aanverwante artikelen
- op een van hun literaire schappen. De liefde, de schoonheid, de onschuld portretteren
- dat wilde Gerhardie - doe je niet vanuit één standpunt; je kan ze alleen attaqueren
door om beurten, of tegelijkertijd, lyrisch, cynisch, poëtisch, nuchter, dolkomisch,
melig, melancholiek, bevlogen, aards en satirisch te zijn. De wisseling van
stemmingen in The Polygots is enorm, maar staat in dienst van één doel: de eenvoud.
Je hoeft je de tranen van het lachen niet uit je ogen te wissen, want je hebt ze het
volgende hoofdstuk alweer nodig: om te huilen. Tussen je lachsalvo's en je geween
door groeit er niettemin iets coherents, een tijdelijke harmonie. Uit de dissonanten
stijgt hemelse muziek op. De scharnieren en hengsels kraken, maar de draaideur zelf
zoeft soepel rond.
‘Schrijven kent zo zijn compensaties,’ zegt George Diabologh in The Polyglots.
‘Want als er geen vuur in je manu-
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script komt, dan kan je manuscript nog altijd in het vuur.’ En het vuur van Gerhardie
is zijn allesverterende humor, niet de humor van hoor-eens-hoe-grappig-ik-ben en
hoera-dominee-springt-uit-de-band, maar een humor van, tja, een hogere orde, door
dezelfde Diabologh-Gerhardie als volgt omschreven: ‘Humor is wanneer ik jou
uitlach en tegelijkertijd mijzelf uitlach (omdat ik jou uitlach), en mezelf uitlach omdat
ik mezelf uitlach, en zo verder tot in de tiende macht. Ze is onpartijdig, vrij als een
vogel. Het onschatbare voordeel van de komedie boven elke andere literaire methode
om het leven te beschrijven is dat je op een superieure, maar niet opdringerige wijze
opgewassen bent tegen elke aldus beschreven notie, houding en situatie. We lachen
- we lachen omdat we niet vernietigd kunnen worden, omdat we ons eigen noodlot
niet herkennen in welke daad of welk resultaat ook, omdat we onsterfelijk zijn, omdat
er geen wereld bestaat die zus of zo is; alleen eindeloze werelden: eeuwig gaan we
van de ene in de andere over. Hierin ligt de hilariteit, de futiliteit, de onoverkomelijke
grootheid van al het leven besloten.’
De hoofdfiguur, George Hamlet Alexander Diabologh, spreekt deze woorden uit
op het schip de Rhinoceros dat hem, met een bont gezelschap van ‘polyglots’, na
een verblijf in het Verre Oosten terug naar Engeland brengt. Het was een reis van
wereld naar wereld naar wereld, en er zijn bespiegelingen over ‘de onoverkomelijke
grootheid van al het leven’ te over. Er is ook veel kolder aan boord. Die wisselingen
van vluchtige stemmingen maken de dood van een negenjarig meisje, Natàsha, des
te onherroepelijker: een koud moment in de hete passaat, een onvergetelijke futiliteit
in de oceaan van vergetelheid. Een nooit moraliserende, cynische schrijver als
Gerhardie slaagt erin van Natàsha een van de ontroerendste kinderfiguren uit de
literatuur te maken. The Polyglots is de ontmoeting van een meesterpen met een
kinderhart.
Het zogenaamde realisme in de literatuur vindt zijn oorsprong in de ontmoeting
tussen een kromme pen en een oudemannetjeshart.
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Voorafgaand aan de reis maakten we kennis met een kolonie Belgische oude dames,
overgeplant uit de entourage van Nice en Biarritz, Petersburg en Parijs, Karlsbad en
Cannes naar het einde van de wereld, met Russische generaals zonder leger,
germanofiele erotomanen en Amerikaanse wat-niet-alles, die in Japan en het oosten
van Rusland waren bij-eengeslibd in de krankzinnige politieke chaos van vlak na de
Eerste Wereldoorlog: een concoctie van lafaards, quasi-helden, overlopers,
excentrieken, dromers, dandy's, militairen en idioten uit alle windstreken. Ze worden
geobserveerd door George Diabologh, een Anglo-Russische officier, verbonden aan
de Britse Militaire Missie in Wladiwostok - de biografische gegevens tonen
verwantschap met die van Gerhardie. ‘Wat een ratjetoe waren we, zelfs binnen elke
nationaliteit. De Russische oppasser Stanislaw was meer een Pool dan een Rus;
Brown was meer een Canadees dan een Amerikaan; Gustave meer een Vlaming dan
een Waal, en ik - wel, u weet wie ik ben. En - om dat gezelschap nog representatiever
te maken voor de laatste wereldoorlog - was daar die jeugdige Britse officier, een
van die eenvoudige en brave jongens die, in oorlogen die worden aangegaan omwille
van vrijheid, beschaving, het verdedigen van de nationale eer, de onderdrukking van
de tirannie, het herstel van rust en orde en meer van die bloed-vereisende gewijde
zaken, luchtigjes bij duizenden worden opgeofferd, en hun wereldbeeld bestaat uit
een vaag gevoel dat er ergens iets mis is en dat daar iemand voor moet hangen. Dus
gaan ze met een blij gezicht hun ondergang tegemoet, op de gok dat hun vijand juist
díe kwade duivel is naar wiens bloed ze dorsten en zodra ze klaar zijn met hun
rechtvaardige (en avontuurlijke) zaak kan de oorsprong van het kwaad ze maar weinig
meer schelen.’
De oorsprong van het kwaad, de oorlog - ‘op de een of andere manier, terwijl
niemand keek, had zich in het denk-orgaan van de mensen het idee vastgezet dat
oorlogen onvermijdelijk waren. Het zou, wat dat betreft, werkelijk beter zijn wanneer
ze maar helemaal niet dachten’ - en de politiek - ‘ik dacht: in zo'n groot, stuntelig,
inaccuraat, onzeker,
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tastend, blunderend, opgeblazen, loos spektakel makend lichaam als de politiek doet
één idioot meer of minder er weinig toe’ - dreef al deze zonderlingen (met een tante
Teresa uit Diksmuide als opperhoofd) bijeen: ze vormen een micro-cosmos, het
symbool van de hilariteitverwekkende futiliteit van het leven én de onoverkomelijke
schoonheid ervan. Maar The Polyglots is ook geen symbolistische roman, elk etiket
betekent een verarming. Het is, zal ik maar zeggen, ‘misschien’ ‘iets’ van een
symbolico-poëtico-comico-realistico-enzovoorts-roman. Hoewel.
Zelf ben ik iemand van de fijne potloodlijntjes, kaarsrecht en flinterdun, maar degenen
die hartstochtelijk in hun boeken krassen: ik kan ze heel wel begrijpen. Dikke strepen,
uitroeptekens, zelfs een op elke pagina terugkerend, pedant sic! - ik vind het getuigen
van een waardige omgang met het boek. Misschien ligt pas bij de fluorescerende,
kanariegele viltstift mijn tolerantiegrens. Wat al die andere sporen betreft, er kunnen
er niet genoeg nagelaten worden. Het betekent dat een boek je op zulke plaatsen
heeft verrast, verbaasd of geërgerd. Je hebt het, hoe dan ook, serieus genomen.
Meestal deponeer je je tekenen van bewondering of verwondering bij passages
waarvan de inhoud je volledige instemming of juist diepste afkeuring genoot, al
begrijp je na jaren, als je er weer eens mee wordt geconfronteerd, nauwelijks waarom.
Een andere keer is het de formulering die je, ongeacht de boodschap, een aha! of
mooi zo! of allemachtig nog aan toe! ontlokt. Aan je handtastelijkheden valt de
intensiteit van je vrijage met het boek af te lezen. Verdere erotische vergelijkingen
laat ik maar achterwege.
Schaars is het aantal boeken dat je een lamme hand bezorgt, oneindig groot
daarentegen het leger dat je tot niet één uitroeptekentje, niet één miezerig sicje of
kruisje weet op te wekken. Toch heeft het lezen geen ander doel dan dit blijven haken
aan memorabilia: zeg mij wat u in uw leven heeft aangekruist en ik zeg u wie u bent.
Iedereen zou zelf weer een boek moeten maken van de

Gerrit Komrij, Verzonken boeken

94
door hem aldus gelezen boeken: een bloemlezing van passages die je ooit, in de
verschillende stadia van je leven, voorkwamen als uit het hart gegrepen, baarlijke
nonsens of wonderwel verwoord.
In Engeland bestaat het verschijnsel van het Common-place Book, geen boek vol
gemeenplaatsen, maar privé-collecties van favoriete literaire passages, mengelwerk
in gul gedoseerde citaten onder zulke koppen als Liefde, Oorlog en Magnolia's,
Vriendschap, Zeevaart en Reukvermogen. Als ze door interessante lezers werden
bijeengesprokkeld onthullen ze vaak meer dan de beste autobiografie.
Want het gaat daarbij om de uitroeptekens en aha's van de zelfherkenning, terwijl
het formuleerwerk al door sterkeren werd gedaan. Het gaat om dingen die je zelf niet
beter zou kunnen zeggen, graag gezegd had willen hebben of nooit en te nimmer op
die manier had durven stellen. Ik ben iemand die voor veel Engelse tradities dolgraag
een strikt invoerverbod zou opleggen, maar dat het samenstellen en doen verschijnen
van zulke persoonlijke anthologieën in Nederland niet gebruikelijker is vind ik een
gemis.
Als het je aan iets schort maak je het zelf, vooral als je - zoals ik - niet al te
uitbundig met bescheidenheid bent begiftigd. Het zou waarachtig niet de eerste keer
zijn dat ik, bij ontstentenis van gezelschap, iets in mijn dooie piere eentje opknap.
Een boekhouding van je uitroeptekens, zowel van bijval als protest: onbeschaamd
zou ik er bladzijden in reserveren voor mijn meest bekraste boeken. Stapels zijn er
dikwijls te verstouwen vooraleer me de zegening van één gedenkwaardige alinea te
beurt valt, maar soms, heel soms stoot je ook op een boek dat wel voor driekwart
citabel blijkt, een heir-weg vol haken en ogen die een lezer niet zonder kleerscheuren
ten einde strompelt. Zo'n boek zou met gemak een heel hoofdstuk kunnen vullen van
mijn nieuwe boek der boeken.
The Polyglots vormt daar, als rijke bron van behartens-waardigheden, een voorbeeld
van. Dan bedoel ik niet het grote aantal korte, zij het al evenzeer citabele, dus
beuitroeptekende formuleringen zoals over de vrek die ‘de gewoonte
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had voor een stuiver paperclips te kopen en er een garantiebewijs bij te vragen’ of
over de kelner ‘die zich over de wijnkaart boog en naar de bedragen wees die het
dubbele bedroegen van die waar hij niet naar wees’, maar de aanstrepingen die ik,
na jaren, nog steeds herken als een stukje in de legpuzzle van een zelfportret.
De meeste van die gemarkeerde passages hebben betrekking op ‘die stuitende
cyclus van nimmer-eindigende oorlogen’, die militante, catastrofale nonsens die, in
een onverklaarbare hang naar glorie, steeds opnieuw wordt aangezwengeld door
politici die zichzelf als ‘no-nonsens’ afficheren: ‘Op de een of andere manier, terwijl
niemand keek,’ enzovoort.
Of, uit de mond van een marinier: ‘Natuurlijk, we hebben een mooi uniform - en
zien nog eens wat van de wereld. Maar alles welbeschouwd: denk eens aan al de
moeite die het kost om een mens te baren, op te voeden en beschaving bij te brengen
met, vervolgens, als enige doel in zijn leven: een gat in andermans vaartuig te jenzen
zodat het naar de bodem van de zee kan zakken. Vooruitlopend op die hoge taak
leest en schrijft hij, speelt en bemint hij, maar dat alles is enkel een tussenspel, een
tijdverdrijf waaraan hij zich overgeeft totdat het ene, trotse moment van zijn leven
daar is: hij jenst een gat in andermans vaartuig, het dondert niet welk, zodat het naar
de bodem van de zee kan zakken.’
Gerhardie zou, in míjn Commonplace Book althans, voor bladzijden van zulke
citaten zorgen. Formuleringen die ik ooit een uitroepteken in de marge meegaf. En
nog altijd vervliegt hun onsterfelijkheidswaarde, net als in zijn tijd, tot stof, as en
rook in de marge van de werkelijke oorlog en vernietigingsdrift. In díe marge zijn
wij allen niet meer dan papieren uitroeptekens, door de idioten van de politiek slechts
rijp geacht voor de bloemlezing van de dood.
De roman is even ontheemd en babylonisch als de personen die erin rondwaren. Het
optimisme erin is niet meer dan een instinct tot zelfbehoud, en het pessimisme ook.
Alleen de liefde telt.
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Gerhardie maakt de nachtmerrie van de politiek aanschouwelijk zonder een politiek
boek te schrijven, hij weet met kiezelstenen goudaders te suggereren, slaat echte
vonken uit kunstvuur, en zijn humor en melancholie werken als wisselbaden die je
op de meest onverwachte momenten onderdompelen en worden uitgesteld. Zijn doel
blijft, bij alle verbittering, het zoeken naar zuiverheid, zonder moraal, zonder
zelfbedrog, zonder slaap.
Een vergeten doel, uit een verloren bibliotheek.
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Intermezzo
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Carolus Tuinman: Boeklot
Naar dat de lezers zijn gezind,
Krijgt ook een boek zijn lot,
En zo er iemand smaak in vindt,
Hij zij dan wijs, of zot.
Een uil verdraagt het stralend licht
Der held're zonne niet:
't Moet naar zijn ogen zijn gericht,
't Geen hij met prijs beziet.
Geen wijsheid, konst, of aardigheid,
Is van een plompaards smaak,
Als niet bekwaam tot onderscheid:
Dies vindt hij geen vermaak
In 't geen zijn hersens overtreft.
't Zijn rozen voor het zwijn.
Het geen hij goed keurt, en verheft,
Moet zijns gelijke zijn.
Komt enig boek in 's vijands hand,
Hoe wel dat is gemaakt:
Hij splitst, en wet al zijn verstand,
Hoe hij 't bespot, en laakt.
En treft men een bedil-al aan:
Hij hekelt wat hij leest:
Wel meest die 't allerminst verstaan,
Uit een berispinggeest.
Vooroordeel, zelfbelang, en drift,
Waanwijsheid, haat en nijd,
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Maakt menig lezer, als een zift,
Die 't goede henen smijt,
En 't kwade houdt, het geen hij vindt,
Of immers vinden wil.
Men oordeelt, naar men is gezind.
't Draait alles op die spil.
Een schrijver stelle zich dit voor.
Hij timmert aan de weg.
Hij hoor' met een geduldig oor
Dan allemans gezeg.
't Boek, dat hij in de wereld bracht,
Komt uit op elks gena.
't Is dan niet meer in zijne macht,
Hoe 't met het lezen ga.

(Uit: Zedenzangen. Leiden, 1720)
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Deel 2
Het boekenkerkhof
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Bibliofilie
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Hoe vaak heb ik niet geprobeerd verlost te worden van mijn kwaal, daarbij alle
krachten aanroepend die zich boven en onder de aarde bevonden, zowel de god van
de stormwinden als de meerminnen die huizen tussen het groene waterwier? Hoe
vaak heb ik niet genezing gezocht voor mijn vreselijke ziekte, met een moeizame
tocht naar de boomgaard der Hes-periden om ze een van hun gouden appels te
ontstelen, of met een vergeefse klop op de deur van het huis in de doodlopende straat
waar de esculaap uithangt? Geneeskundige wonderen werden mij niet deelachtig.
Vergeefs ook riep ik de hulp in van alle harpijen, muzen en schikgodinnen.
Pillen slikte ik, rode, groene, witte. Ik slikte pillen in miraculeuze hoeveelheden,
genoeg om de doofstomme te laten jubelen en de lamme geschikt te maken voor een
zevendaagse hordenloop. Ik kastijdde mezelf met kattestaarten en brandende fakkels.
Maar niets kon me redden van de demon die me in zijn macht had, van de baarlijke
duivel die mijn lijf en leden sprakeloos in zijn knoken hield. Mijn kwaal was niet te
genezen. Ik bedoel de bibliofilie.
Ach, ik geef het schoorvoetend toe, en zinderend van schaamte.
De bibliofiel wordt door velen beschouwd als een fijn-proever, een liefhebber van
mooie dingen die met zorg een uitgelezen verzameling bijeenbrengt. Niets is minder
waar. De bibliofiel is een veelvraat, een slokop, een ordinaire op-stapelaar. Boeken
zijn voor hem geen doel, maar een middel. Een middel om zich, in een mantel van
beschaving, te gedragen als een wilde die met pijl en boog door het oerwoud rent
om hitsig alles neer te leggen wat hem voor de voeten loopt. Zodra zijn prooi
terneerligt steekt hij alweer, met atavistische drift, zijn neusvleugels uit in de richting
van ander wild. De bibliofiel staat nog 't dichtst bij Tarzan van de apen.
Als de bibliofiel na lang speuren een vurig gewenst boek heeft gevonden en bijgezet
in zijn trofeeënkast, verliest hij

Gerrit Komrij, Verzonken boeken

105
er prompt alle interesse in. Hij is al op zoek naar een ander boek. Zolang de bibliofiel
leeft blijft zijn buit dood liggen, als een gehoorzame hond. Pas na de dood van de
jager zelf komt de hond weer tot leven. Wee het boek dat in de handen van een
bibliofiel valt! Het blijft dood zolang zijn baas leeft. Alleen bij het overlijden van
bibliofielen vinden boeken baat.
De bibliofiel is een verachtelijk wezen, hij is ernstig ziek. Ik weet het. Maar wat
doe je eraan? Gouden appels, snij-messen noch fakkels konden me genezen. Alleen
de dood geneest me van die kwaal. De dood is zowel voor het boek als zijn
verzamelaar een welkome gast.
Als ik een boek zie ben ik verloren. Van kieskeurigheid, van beschaving is geen
sprake. Hoe hoger de stapel des te beter. Natuurlijk, net als elke bibliofiel veins ik
uit alle macht dat ik me in een onderwerp specialiseer. En ik lieg ook niet. Ik vergeet
er slechts bij te vertellen dat ik me alleen op dát moment specialiseer in het onderwerp.
Op andere momenten zijn er weer andere onderwerpen. En daar het leven, zoals
bekend, veel momenten telt betekent het: ik specialiseer me in alle onderwerpen. De
eerste drukken van schrijver die-en-die, boeken met omslagen van kunstnijveraar
zus-en-zo, boeken uit het begin van de negentiende eeuw, boeken uit het midden van
de negentiende eeuw, boeken uit het eind van de negentiende eeuw, boeken van
eergisteren ook, boeken die over zwervers, muzikanten, bandieten, vechtjassen,
oplichters, sectariërs, proletariërs en andere typen gaan, gezochte boeken die ze in
bibliografieën van gezochte boeken vermelden, gezochte boeken die ze (o verrukking!)
niet in bibliografieën van gezochte boeken vermelden, boeken dus die zo gezocht
zijn dat niemand weet dat ze worden gezocht, typografische wonderen, typografische
horreurs, de latere drukken van schrijver die-en-die, ik vind ze allemaal aantrekkelijk.
Verlos me!
Ik probeer er van alles aan te doen. Wanneer ik de etalage van een winkel in
antiquarische boeken nader knijp ik mijn ogen stijf toe. Ik span me in om de
magnetische stroom die naar mijn lichaam wordt uitgestraald te neutraliseren door
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het Wilhelmus te neuriën of me in gedachten voor te stellen hoe ik ontuchtige
handelingen pleeg met een jonge dichter die met een pak verzen onder zijn arm bij
mij thuis heeft aangebeld, om te weten of er iets bij is, maar noch mijn liefde voor
het vaderland noch die voor de... de... poëzie blijken sterk genoeg. Dagenlang laat
ik de post met antiquariaats-catalogi uit alle hoeken van de wereld ongeopend liggen,
als een bittere beker van onheil die ik met trotse minachting en zelfbeheersing aan
me voorbij wil laten gaan, maar na drie dagen beginnen mijn handen te trillen, het
zweet breekt me uit en de enveloppen worden opengerukt. En ja! Weer twintig boeken
die ik graag had willen hebben... Daar staan ze! Uitgerekend de boeken die ik mijn
hele leven al zocht!
In blinde paniek ren ik naar de telefoon. Bellen, het kan me niet schelen waarheen,
Parijs, New York, Toronto. In gesprek! Na een kwartier vruchteloos proberen komt
de verbinding tot stand. Alles net weg! Het spijt me erg, meneer. Verkocht. I'm so
sorry. Regret sold. Es tut mir leid. Bereits verkauft. Ah, je regrette. Déjà vendus.
Nog geen kwartier geleden belde er iemand voor nét dat boek.
Aan de andere kant wordt de hoorn neergelegd. Het klinkt als een donderslag.
Mijn wereld is ingestort.
Na de woede komt berusting. En na de berusting het gebed. Ik roep opnieuw de
muzen en harpijen en alle machtige aardgeesten aan om me niet langer bloot te stellen
aan de verleidingen van eerste drukken en gesigneerde exemplaren en om alle catalogi
een andere kant uit te sturen, desnoods door het voltallige personeel van de posterijen
met blindheid te slaan, en na het gebed ga ik de straat op en ik richt, om wat op
verhaal te komen, mijn schreden naar een winkel in antiquarische boeken.
Het is een ziekte, niets meer. Ik voel me zo langzamerhand zélf iemand met
ezelsoren, een geknakte rug, een bol achterplat en een beduimelde inhoud. Ik wandel
als het ware in een gekreukt stofomslag over straat.
De bibliofiel leidt een deerniswekkend bestaan. Geen sprank hoop dringt ooit in
zijn leven door. Hij is een toonbeeld van geestelijke stilstand. Hij leest nooit eens
een boek. Want lezen houdt maar af van kopen.
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Funny Ha-Ha and Funny Peculiar
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De vijanden van boeken
De tijd is genadeloos en, hoe onbewogen ons dit cliché ook mag laten, iemand is een
miserabele worm die geen scheut door zijn hart voelt wanneer hij in dit verband
denkt aan de twee kroonjuwelen van al het geschapene, jonge jongens en ouwe
boeken. Over de eerste wil ik het nu niet hebben - hoe we ook lamenteren en gillend
op de wanden van de klokketoren beuken, het satijn van hun lendenen wordt craquelé,
de doodsbode nestelt zich in hun veldheerlijke blik, hun bloed vergruizelt, in de
omheining van hun armen wordt het leger en leger en met een denderend geraas
ranselt de klepel ze, jammerlijk snel, in dat bed van verval waarin ze de rest van hun
leven zullen woelen, onbegeerd - maar over de afbraak en het boek, daarover nu.
De vijand ligt overal op de loer: elementen, knaagdieren, mensen. Een oud boek
is het heel moeilijk gemaakt een oud boek te worden. In zijn Curiosities of Literature
wijdt Isaac Disraeli een hoofdstuk aan de ‘Destruction of Books’. Holbrook Jackson
schreef The Fear of Books, en daarin komen we de opmerking tegen dat wij het
bestaan van bibliofoben uit het verleden alleen dank zij boeken kennen. Wie maar
luid en voortvarend genoeg het boek afzweert wordt er als vanzelf eenmaal het
onderwerp van. Het slachtoffer maakt zijn moordenaar onsterfelijk, de gegetene
vereeuwigt de eter: dat moeten we wel denken bij een boek dat in zijn geheel gaat
over het soort dat onvermoeibaar en in stilte tunnels graaft, de boekenwurm. Deze
lekkerbek is een van de aanwezigen in The Enemies of Books (1880, uitgebreide
herdruk 1896) van William Blades, waarin voor het eerst alle vijanden systematisch
werden bijeengezet. Een boek over de ontkenning van het boek.
Het begint met het vuur. De legendarische bibliotheek-branden. De ideologische
auto-da-fe's. Paulus die preekt in Efeze, waarna ‘velen dergenen die ijdele kunsten
gepleegd hadden, de boeken bijeenbrachten en ze in aller tegenwoordigheid
verbrandden’ (Handelingen 19:19). IJdele kunsten:
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het ging om een onvervangbare schat aan alchemistische werken, heidense folklore
en astrologische en chemische kennis. Een hele cultuur werd vernietigd. De nazi's
zouden, eeuwen later, Paulus nog eens dunnetjes overdoen.
Ook het water verorberde veel boeken. Piraten gooiden ze overboord. Schepen
zonken. William Blades ontleent aan Disraeli het verhaal over de Heer Hudde, een
rijke burgemeester van Middelburg die, gedreven door literaire nieuwsgierigheid,
omstreeks 1700 naar China vertrok om daar de taal en de gebruiken te leren. Dat
deed hij zo goed dat hij er de waardigheid van mandarijn verwierf: ‘zelfs de vorm
van zijn Hollandse gezicht hielp de fysiognomisten van China niet uit de droom.’
Na dertig jaar keerde Heer Hudde terug, met een levenswerk aan observaties,
documenten, literatuur. Alles verdween in de golven.
Gas was voor Blades ook nog een geduchte vijand, maar hij kan al wijzen op een
hoopvolle ontwikkeling: die van de elektriciteit. Het stof is evenwel gebleven. Het
boek kreeg er, wat die familie betreft, sindsdien juist een vijand bij: het lompe
mondstuk van de elektrische zuiger. Men neme nog altijd de plumeau.
Onachtzaamheid en onwetendheid als vandalen: met waardig ingehouden woede
schrijft Blades over de zeld-zaamheden uit de eerste jaren van de boekdrukkunst die
werden gebruikt om er ovens mee te verhitten, laarzen en kandelaars mee te poetsen,
zeep in te verpakken of notities op te versturen. Menig verlucht handschrift werd als
taartbodem gebruikt. Een gezin had een voorraad black-letter books om er
tweeëneenhalf jaar lang pannen mee te schuren.
De kwezelarij is bij uitstek vernielzuchtig. Een zekere heer Müller uit Amsterdam
(vast wordt hier de bibliograaf Frederik Muller bedoeld) schrijft Blades een brief
over een in Nederland zeer actief ultramontaans genootschap ‘Oud Papier’, dat onder
goedkeurend toezien van zes bisschoppen als doelstelling heeft alle kranten,
pamfletten en boeken van protestantse en liberaal-katholieke snit op te kopen om ze
als oud papier te vernietigen. De opbrengst gaat naar het
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Vaticaan. ‘U hebt er geen idee van hoe moeilijk het hier is de hand te leggen op
bepaalde boeken van meer efemere aard, die zo'n 30, 40 of 50 jaar geleden verschenen.
[...] Ik moet zeggen dat er in geen enkel land zoveel boeken gedrukt en ook zoveel
vernietigd werden als in Holland.’
Dan eerst belandt Blades bij de boekworm, die veelvraat onder het mom van
eruditie. Blades doet verslag van een aantal proeven met die diertjes en geeft cijfers
over hun nek-aan-nek-races in oude folianten. Pas écht woedend wordt hij wanneer
de boekbinders, met hun belustheid alles wat naar een marge zweemt weg te hakken,
ter sprake komen. Hij zou ze willen roosteren op een brandstapel van hun wandaden.
Tenslotte nog de verzamelaars met sinistere hobby's, zoals het scheuren van
titelpagina's of bepaalde illustraties uit boeken, de kinderen, de dienstmeiden en de
vrouw des huizes. ‘Lezer, bent u gehuwd?’ vraagt Blades met enige huivering. Waarna
een tirade tegen de nieuwsgierigheid onder het mom van grote voorjaarsschoonmaak.
De vijanden van het boek zijn legio. Het zijn niet alleen de kwezels, insecten en
huisvrouwen. Je vindt ze overal. Want, zoals in de inleiding bij The Enemies of Books
wordt opgemerkt, de vijandschap schuilt niet alleen in de vernietiging van goeie
boeken, maar ook in de te grote vermenigvuldiging van de slechte.

Muurbloempjes
Het boekenkerkhof kent veel vergeten en verwaarloosde graven, maar het is het enige
kerkhof waar de opstanding nog tot de mogelijkheden behoort. Wie - al is het maar
in één alinea, al is het maar in een obscuur werk - op papier is vereeuwigd loopt kans
dat iemand, honderden jaren na zijn dood, nog eens een seconde aan hem wordt
herinnerd. Het kan bij toeval gebeuren, wanneer de lezer het boek alleen maar heeft
gekocht om de band of om een grappige gravure die zijn aandacht trok, het kan
gebeuren omdat
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iemand een onderzoek zou willen doen naar - zeg - het weversgilde van Zavegem:
zo'n omweg is maar een schrale troost, toegegeven, maar het is toch de kans die onze
geluksvogel definitief in een andere categorie heeft doen belanden dan de miljoenen
namelozen die onder de grond liggen zonder dat ze ooit in één regel werden vermeld.
Er zijn weliswaar ook miljoenen geluksvogels; het boekenkerkhof telt zoveel in het
gelid gezette muurbloempjes dat ze niet állen nog eens zullen verrijzen. Het slechtst
hebben het juist de muurbloempjes getroffen die in een moraal-theologische of
pastorale bibliotheek terecht zijn gekomen: hun kans is, in tegenstelling tot wat hun
milieu ze aldoor suggereerde, wel héél klein.
Geen boek of er loopt vroeg of laat een gek mee weg. De samenstellers van de
catalogus Funny Ha-Ha and Funny Peculiar hebben dat begrepen. A Celebration of
Serendipity, luidt de ondertitel van dit door het Engelse antiquariaatstrio Triangle
‘voor de verzamelaar van het curieuze en het bizarre, ja het vulgaire’ bijeengeveegd
stofnest. Ware welzijnszorg wordt hier bedreven jegens de achtergestelden in het
hiernamaals. De basis zaliger, zal ik maar zeggen, krijgt een flink duwtje in de rug.
Terecht wensen de veldwerkers van Triangle voor het aan het licht brengen van
zoveel leed flinke sommen gelds per exemplaar.
Welke muurbloempjes zullen, zonder dat ze nog ergens op hadden gerekend,
verrijzen wanneer iemand zich werpt op De duif in de Eerste Wereldoorlog van
luitenant-kolonel Osman of op Laufers De struisvogeleieren van Mesopotamië?
Welke ornithologische dubbelspion, welke eierraper uit het Tweestromenland zal
door deze antiquarische daad van rechtvaardigheid één seconde de jongste dag beleven
om meteen voor wie weet hoeveel jaren weer in de vergetelheid teruggestoten te
worden?
De struisvogeleieren kosten vijf, de duiven vijftien pond. Maar dit laatste werk is
dan ook door de luitenant-kolonel gesigneerd.
In deze nuttige catalogus vol ‘verrukkelijke en volstrekt overbodige’ boeken treft
iedereen die reddersneigingen of

Gerrit Komrij, Verzonken boeken

112
verlossersaspiraties heeft wel iets van zijn gading aan.
Eveneens vijf pond - we blijven nog even in het goedkope genre - kost een good
copy (dat wil zeggen: een voor iemand met een rechterpuil- en een linkerleepoog
redelijk acceptabel exemplaar) van Confidence Crooks and Blackmailers, dat door
een onbekende lezer op de titelpagina van de volgende inscriptie werd voorzien: ‘Dit
boek zal, indien het zorgvuldig wordt bestudeerd, zelfs de meest onnozele hals leren
zich niet door schurken te laten uitschudden.’ De drie antiquairs voegen hier zo
argeloos mogelijk aan toe: Deden we er eigenlijk wel goed aan dit boek in onze
catalogus op te nemen?’
Een ander commentaar van de catalogiseerder - ditmaal op de titel Prison Screw
- luidt: ‘Het zal wel aan mij liggen, maar ik heb geen idee wat dat nu weer is! Ik
schrijf het alleen maar over van een fiche - zoek het zelf maar uit!’ Zes pond,
ongesigneerd.
Geen commentaar behoefde de titel Arresting Disclosures, ‘een rapport over
curieuze bevindingen in met zeep en water gewassen onderkleren, waarvan algemeen
verondersteld wordt dat ze schoon, fris en hygiënisch zijn’. Geïllustreerd met
honderddertig foto's. Good copy, maar niet vlekkeloos.
Voorts treft men aan: het levensverhaal van Henry Heinz, vanaf zijn eerste fles
mierikswortel; de geschiedenis van het Newyorkse brandweercorps (in
bibliotheekband - alleen voor studiedoeleinden); de jungle-geheimen van Ceylon;
de bakerrijmen op Malakka; de grondbeginselen van het praktisch metselen; kraanen takelwagens in de negentiende eeuw; een verhandeling over de eunuch; Pistol
versus Poleaxe, a Handbook on Humane Slaughter, een ‘diepgaande’
wetenschappelijke studie, rijkelijk geïllustreerd en, volgens de catalogiseerder, ‘meer
dan geschikt om van de meest fervente carnivoor een vegetariër te maken’. Deze
laatste boeken zijn al weer een stuk duurder.
Niet meer dan tien pond daarentegen kost het om aan de weet te komen hoe men
een struisvogel - blijkbaar het favoriete muurbloempje onder het vedervee - castreert.
Twee titels komen in de samenhang van deze catalogus,
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met meer dan zevenhonderdvijftig aanbiedingen, bij uitstek tot hun recht First Poems, een dichtbundel van de vijfentwintigjarige Enoch Powell, waaruit
de samenstellers nu met welbehagen de regels ‘De hemel is blank van oost tot west’
en ‘Oh, ik veracht mijzelf!’ citeren en een eerste druk van Edward Thomas' The Woodland Life uit 1897, met als
vermelding: ‘Wordt zelden in deze staat aangetroffen.’ Waarom - dat leert de rest
van de omschrijving: ‘Een afzichtelijk exemplaar! Eén hoek is opgegeten en de rest
van de voorzijde is kennelijk maandenlang in gebruik geweest als onderlegger in
een café voor jenever- en bier-aquarellisten. De achterzijde vertoont duidelijk sporen
van nachtelijke lectuur - d.w.z. druppels kaarsvet. De sympathieke regelmaat waarmee
het rubberen stempel van een uit-leenbibliotheek in de tekst terugkeert biedt met zijn
niet onaantrekkelijke purperkleur de van begin tot eind beduimelde, smerige en
vunzige pagina's een bekoorlijk tegenwicht. Het exemplaar ademt in het algemeen
de sfeer of het zojuist uit de pisbak van het Zeemanshuis is gered.’
Twintig pond. Verlossen doet pijn.

Hors-d'oeuvres
Een nieuw boek vol ‘literaire hors-d'oeuvres’ - daarvoor laat men de hoofdmaaltijd
voor een keer bereidwillig staan. Het gaat hier om een kruising tussen Disraeli's
Curiosities of Literature en Holbrook Jacksons The Anatomy of Bibliomania,
aangepast aan de eisen van een vlottere tijd, dat wil zeggen nogal korte stukjes en
hier en daar een aanzet tot een literair Guinness Book of Records - maar toch: een
boek waaraan geen weerstand kan worden geboden door een lezer die zich graag
bevrijd ziet van de psychologie van het alledaagse en het alledaagse van de
psychologie. Hier: opsommingen in plaats van drama's, feiten in plaats van verbanden
- maar hoeveel drama's verbergen die opsommingen
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en hoeveel gloednieuwe verbanden kunnen uit hun oude verband losgerukte feiten
leggen!
‘Boeken zijn fataal,’ zei Benjamin Disraeli, de staatsman en zoon van
bovengenoemde Disraeli die behalve de Curiosities ook werken schreef als Amenities
of Literature en The Calamities and Quarrels of Authors, en hij vervolgde: ‘Ze zijn
de vloek van het menselijk geslacht. Negentig procent van de bestaande boeken is
nonsens, en de paar verstandige boeken vormen de weerlegging van die nonsens. De
grootste ramp die de mens ooit overkwam was de uitvinding van de drukkunst.’
Dit is een boek aan de zijlijn. Het kijkt uit over het veld waarop de tien procent
en de negentig slaags zijn geraakt en registreert onaangedaan de rampen van de
drukkunst. Het heet The Literary Life and Other Curiosities en de auteur is Robert
Hendrickson.
Nieuwe gezichten en oude bekenden. Obligate lijstjes en moderne parels.
Verzamelingen van atletische, roodharige en alcoholische auteurs. Gekke dichters.
Literaire neuzen. Laatste woorden. Mystificaties. Censuur. Anachronismen.
Lipogrammen en palindromen. De hele scala van schrijvers-armoede tot flaptekst,
van de geschiedenis van de letter o tot het langste woord ter wereld.
De censuur: Mickey Mouse werd in 1933 in Nazi-Duitsland verboden, in 1936 in
de Sovjet-Unie, in 1938 in het fascistische Italië en in 1954 in Oost-Duitsland, nu
eens als rooie, dan weer als anti-rooie rebel.
De negentig procent: in 1869 verscheen een boek waarin vierduizend manieren
om de naam Shakespeare te spellen werden opgesomd en in 1840 publiceerde een
Newyorkse tandarts een lange ode Dentologia: A Poem on Diseases of the Teeth in
Five Cantos.
De medicus en de literatuur... Toen Boerhaave in 1738 stierf bevond zich onder
zijn nalatenschap één exemplaar van een door hem geschreven, verzegeld boek met
de titel De enigste en diepste geheimen van de geneeskunst. Het boek werd voor
twintigduizend dollar (ik citeer uit het compendium van Hendrickson) op een veiling
verkocht en toen
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de koper het opende merkte hij dat alle pagina's, behalve de titelpagina, blanco waren.
Op de titelpagina stond, met de hand geschreven, het volgende advies: ‘Houd uw
hoofd koel, uw voeten warm, en u zult de beste dokter tot de bedelstaf brengen.’
Blanco boeken zijn er de eeuwen door geweest, met titels als Het Boek van Niets
en Herinneringen van een lijder aan geheugenverlies. Onlangs zag ik in een
boekhandel een werkje Was spricht gegen Homosexualität? dat geheel uit witte
pagina's bestond. De achterflap vermeldde nog fijntjes: ‘derde, geheel herziene en
uitgebreide druk.’ Het kostte vijf gulden, wat weer iets heel anders is dan de duizenden
die verzamelaars van nul-kunst zich, in ruil voor blanco boeken, afhandig lieten
maken door uitgekookte zero-artiesten.
Nog even in de sfeer van de artsen. Voor verzamelaars die hem om een
handtekening of een staaltje van zijn handschrift vroegen had Mark Twain een gedrukt
briefje klaar: ‘Luistert u eens. Ik schrijf om aan de kost te komen. Mijn schrijven is
handel. U vraagt toch ook niet aan een dokter of hij u als souvenir een van zijn lijken
toestuurt?’
Een paar faits divers. De schrijver die het oudst geworden is: de dertiende-eeuwse
Perzische dichter Sa'ar. Hij stierf toen hij honderdenzeven was, hoewel sommigen
beweren dat hij ‘maar’ honderd werd, even oud als de Zuidafrikaanse Marie E.
Rothmann (1875-1975), die in het lijstje ‘Oudgeworden’ in Aarts' letterkundige
almanak het hoogst scoort. De Engelse romanschrijfster Alice Pollock werd
honderdendrie, en kon in 1971 nog een boek publiceren dat Portrait of My Victorian
Youth heette.
In De Revisor (1982/2) schreef T. van Deel in een artikel ‘Vaas-gedichten’ onder
meer over de Ode on a Grecian Urn van Keats. Bij Hendrickson kan hij lezen dat
Keats zich liet inspireren door een Wedgwood-imitatie van een Romeinse imitatie
van een Griekse vaas - met recht een Ode on a Fake Grecian Urn! Beauty is truth.
Karl Marx ontving tijdens zijn aan research gewijd verblijf in Londen de volgende
brief van zijn uitgever: ‘Geachte Herr Doctor. U bent al achttien maanden over de
inleve-
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ringstermijn van het manuscript van Das Kapital heen wat u beloofd hebt voor ons
te schrijven. Indien wij thans het manuscript niet binnen zes maanden ontvangen
zullen wij ons helaas genoodzaakt zien het werk aan een andere auteur uit te besteden.’
‘Om te smullen’ dus, dit The Literary Life, maar dan op een heel andere manier
dan de oude Tartaren die boeken verorberden ‘om zodoende de daarin vervatte kennis
te verwerven’ - een voorbeeldige manier van snellezen - en zeker op een heel andere
manier dan Ernst Toller die door de nazi's in gevangenschap werd gedwongen een
van zijn eigen anti-naziboeken tot de laatste letter op te eten.

Blunders
Ach, van alle voortbrengselen en initiatieven van het menselijk vernuft is een niet
onaanzienlijke encyclopedie samen te stellen, het zou geen serie-werk worden dat
je op een Ikearekje kwijtkon, men zou er zich misschien wel twee van die rekjes
voor moeten aanschaffen, maar hoeveel honderdduizenden meters planken van het
onbuigzaamste materiaal, in zaal na zaal aaneengeschaard, heb je niet nodig om er
de neerslag van alle menselijke dwalingen, van al zijn blunders en stommiteiten op
onder te brengen! Zijn grootste hoogten bereikte de mens op het gebied van
dieptepunten. Het rijkst was hij steeds in zijn armzaligheden. De menselijke domheid
is een bron met vele aderen - in de encyclopedie van zijn vernuft horen niet de kleine
succesjes thuis, de halve uitvindingen, de middelmatige kunstwerken of, tout court,
het ontbreken van domheid, maar in de onafzienbare galerijen van de bibliotheek
van zijn dwalingen wel de vergissinkjes, de ideetjes die halverwege bleven steken,
de gooi naar het magnifieke met lachwekkend resultaat of, al even kort en goed, het
ontbreken van verstand.
Je kan niet een beetje knap zijn, wel een beetje dom. Halve genieën heb je niet,
wel halve idioten. Verstand komt alleen, maar onbenul is er in vele soorten.
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Het genie kan alleen ontzag afdwingen, voor geleerdheid nemen we ons petje af.
Enkel het terrein van de mislukkingen en vergissingen is groot genoeg om ruimte te
laten voor iets meer dan eerbied of beleefd stilzwijgen. Enkel daar kunnen we wat
we eventueel aan affectief surplus bezitten kwijt. We kunnen schaterlachen om
domme antwoorden, vertederd kijken naar iemand die met een hamer een schroef
probeert in te draaien, diep bewogen zijn door subliem falen. Missers en fiasco's
kunnen we koesteren omdat ze ons minder kil, rigide en onbegrijpelijk voorkomen
dan het absoluut perfecte. Niet alleen uit leedvermaak zien we graag anderen
struikelen, ook omdat we onszelf erin herkennen.
Het liefst zien we het struikelen natuurlijk; de kleine blunders en de misstappen
zonder catastrofale gevolgen; het moet menselijk en vertederend blijven. We hebben
er geen trek in onszelf als een ongeneeslijke domoor of als een monster te herkennen.
Daarom lees ik steeds met diep welbehagen boekjes en anekdotenverzamelingen
die me voorbeelden bieden van de kleinere feilen en de meer lachwekkende vergrijpen
van het menselijk bedrijf. Het streelt zowel de misantroop in me als de ijdele nar.
Henry B. Wheatly schreef Literary Blunders (Londen, 1893). Het is een deel uit
The Book-Lover's Library en heeft, vertaald, als ondertitel Een hoofdstuk uit ‘de
geschiedenis van het menselijk dwalen’. Het is nogal saai geschreven. Daar heb ik
in zo'n geval maling aan, en ik weet ook niet wat een afzonderlijk hoofdstuk over
schooljongensantwoorden op examenvragen - dat bijvoorbeeld de faam van Bach
berust op zijn passies en dat Mozart werd geboren op zeer jonge leeftijd - precies
van doen heeft met literaire blunders, maar er staat genoeg in om er een aangename
middag mee door te brengen, een middag die je, voor zover je het vergeten was, doet
wiegen in het geruststellende besef dat de mensen vroeger niet pienterder,
nauwgezetter of eerlijker waren. Je lijkt er zelf wat minder dommig, slordig of
achterbaks door. Gelukkig dat er geen einde komt aan dat soort boeken.
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Literary Blunders behandelt wel heel minieme, voor het reilen en zeilen van de
menselijke soort marginale misstappen als zetfouten, bibliografische blunders en
vertaalfouten.
Bibliografische blunders leiden er toe dat we in catalogi op curieuze auteurs als
De Heer Verlucht met Drie Prenten kunnen stoten en dat er, naast een exemplaar
van Shelleys Prometheus Unbound, een duurder exemplaar van hetzelfde Prometheus,
‘maar ditmaal gebonden’, in wordt aangeboden. Iets tragischer wordt het wanneer
boeken in kaartenbakken voorgoed onvindbaar blijken omdat auteursnamen voor
titels werden aangezien en omgekeerd, of omdat voornamen achternamen werden,
doctorsgraden initialen. Arme Tacitus die met zijn Opera onder de afdeling muziek
terechtkwam!
Vertaalfouten zijn nog weer een tikkeltje tragischer. Van vertalers wordt immers
het schier onmogelijke gevraagd - ze moeten van alles iets weten en worden daarbij
op de vingers gekeken door hen die van heel weinig alles weten - wat, zoals valt te
begrijpen, tot grote pedanterie kan leiden. Er is geen opboksen aan voor de vertaler.
We zouden hem in alle stilte de paar steekjes die hij per tapijt laat vallen moeten
gunnen. Wat niet geschiedt, vanzelfsprekend. Voor enormiteiten, zoals het vertalen
van Venetian blinds door Venetiaanse blinden of het niet weten dat Monaco niet
Monaco is maar München, kan geen pardon bestaan, maar juist de brede kennis die
van een vertaler wordt gevraagd maakt dat hij eerder fouten maakt. Hoe meer namen
en feiten iemand in zich ophoopt, hoe groter de kans op blunders is, tot grote hilariteit
van hen die, behalve op hun deelterrein, tot de oliedommen behoren. Eerder komisch
dan tragisch lijkt me de Fransman die de titel van de Engelse klucht Hit or Miss
vertaalde als Frappé ou Mademoiselle.
Tot komische veranderingen in betekenis kunnen ook zetfouten leiden, zoals
wanneer de immortal lier of heldenmoed van een bezongene ineens een immoral
wordt, of wanneer in een van de tien geboden het woordje niet is weggevallen. De
leer van hele sekten en groepen fanatici was, of is, gebaseerd op vertaal- en zetfouten
in de bijbel. Wheatly vertelt ons het
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verhaal van godsdienstige groeperingen die bijbeldrukkers omkochten bepaalde
woorden wel of juist niet te drukken om, wat hun leer betreft, hun gelijk te kunnen
halen. Schrijvers zagen hun werk door zetfouten vaak zo verbeterd, dat ze ze maar
stilzwijgend lieten staan. De verkneukeling om de diepzinnigheden van latere
commentatoren is er soms ook niet vreemd aan geweest. Een voorbeeld van een
mooie bijbelse zetfout: Sin on more in plaats van sin no more.
Ook Nederland heeft zijn mooie en lelijke zetfouten. De lelijkste vind ik wel die
in de Kleine Winkler Prins, die mij in 1914 geboren laat zijn. De mooiste overkwam
Harry G.M. Prick, die de Sonnetten en Verzen in terzinen geschreven van Henriëtte
Roland Holst-van der Schalk in een van zijn doorgaans zo pijnlijk nauwgezet
gecorrigeerde artikelen zag terugkeren als Sonnetten en Verzen in Terneuzen
geschreven.
Het is de domheid die beklijft.

Mystificaties
Ik heb mijn rubberen huishoudhandschoenen aangetrokken en een wit kapje voor
mijn gezicht gebonden, als een chirurg aan de operatietafel, want ik moet nu een
varkentje wassen. Dat varkentje heet Jaap Buurman. Wat heeft Jaap Buurman gedaan
dat hij zoveel stank en dodelijke bacteriën verspreidt? Jaap Buurman heeft een boek
geschreven.
Niet zomaar een boek. Niet zomaar een niemendalletje voor bij het haardvuur.
Niet zomaar een tussendoortje, luchtig genoeg om na een vermoeiende dagtaak
verstrooiing te bieden. Ik heb niets tegen dat soort niemendalletjes en tussendoortjes,
al zijn de dagtaken niet meer wat ze waren. De zee klotst in zulke boeken almaar
verder, de bossen ruisen, de paardehoeven kletteren, het meisjeshart springt op van
vreugde. Grootvaders klok klept in de verte en het Angelus tikt tegen het raam. Nee,
tegen zulke boeken heb ik niets. Wat zou ik tegen zulke boeken hebben? Ze zijn voor
anderen geschreven. Maar Jaap Buurman heeft een literair boek in de wereld gezet.
En dan voel ik me aangesproken.
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Lepels en vorken heet zijn boek. De uitgever laat er op de achterflap geen twijfel aan
bestaan dat we hier met een literair debuut te maken hebben. Een literair debuut van
de eerste rang, wel te verstaan. ‘Nog nooit tevoren is de verbeeldingswereld van een
vrouw op zo'n schokkende wijze belicht. Met dit boek bewijst Jaap Buurman meteen
zijn rang onder de allergrootsten.’ Dat nu is leugenproza en imponeerproza.
Leugenproza omdat ik de lamp wel eens zou willen zien waarmee je een
verbeeldingswereld belicht. Het is er in elk geval een die niet op een statief staat,
Buurmans verbeeldingslamp, anders zou hij niet zo schokken. Leugenproza óók
omdat de uitgever bij zo'n gênant debuut als Lepels en vorken meteen maar de
‘allergrootsten’ van stal haalt. Wie in Nederland door zijn uitgever al bij zijn debuut
zonder blikken of blozen onder de reuzen wordt gerangschikt, is nooit meer dan een
kabouter op stelten. Imponeerproza, ik zei het. Als ik zulke flapteksten lees schiet
me steevast de eigenaar van een winkel in huishoudelijke artikelen, die bij mij op de
hoek woont, te binnen. Jaren geleden bood hij in de uitverkoop muizevallen voor
één gulden aan. Dat was geen geld, toegegeven, maar het waren dan ook wel héél
scharminkelige muizevallen. Een stukje waaibomenhout met een paperclip, meer
niet. ‘Daar zul je ook geen muis mee vangen,’ zei ik. ‘Wél als je er voor een tientje
kaas op legt,’ antwoordde hij.
Hoe dik de uitgever deze achterflap ook met kaas heeft belegd, het predikaat
muizeval is nóg te gewichtig voor het literaire werk zelf. Ik kan me met de beste wil
ter wereld geen muis voorstellen die er in zou trappen. Misschien dat er, in
Oostkapelle, een in duisternis wandelende huisvrouw, die haar verbeeldingswereld
ook eens gaarne belicht zag, intrapt - ik betwijfel het. Hoe dan ook: voor de literatuur
is dit debuut een belediging. Alles in Lepels en vorken is belabberd: belabberde
gedachten, belabberde anekdotes, een belabberd verhaaltje, belabberde zinnen. Er
bestaat meer kans dat in Europa alle kerncentrales tegelijkertijd beginnen te lekken
dan dat Jaap Buurman ooit een behoorlijke zin zal schrijven.
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Wat te denken van een niet te stuiten vloed van onsmakelijke pornografische details
die als ‘de verbeeldingswereld van een vrouw’ wordt gepresenteerd? Lepels en vorken
vertolkt slecht de verbeeldingswereld van Jaap Buurman zelf. In die contreien behoort
de auteur van Lepels en vorken onbetwist tot de allergrootsten: in de contreien van
larmoyante kleigrond die met krokodilletranen is aangelengd tot jeremieermodder.
Als een van de aller-allergrootste varkens wentelt Jaap Buurman zich erin. ‘Haar
ogen gingen hemelwaarts toen zij zich voorstelde hoe zijn hand zich een sterke weg
naar haar dijen baande.’ Laten we bidden dat Buurman haar ogen parachutes heeft
meegegeven. En dat die parachutes op de terugweg zullen opengaan. Amen ‘Zij
pakte haar zakdoek en droogde haar tranen.’ Let op de subtiele volgorde. De sterke
weg. De schokkende wijze. Enfin, de ogen zijn weer terug.
De kiesheid verbiedt me in te gaan op de rol van de lepels en vorken in Buurmans
verbeeldingswereld. Het is te banaal. Met literatuur heeft dit niets te maken. Voor
vrouwen is dit boek een affront, ik roep het ze vanachter mijn ontsmettingskapje toe.
Ik houd niet van het scanderen van leuzen en van het kalken op ruiten en glazen,
maar een gepast protest bij de uitgever van dit fraais (het is niet zijn eerste ‘moedige
daad’ op het terrein van de wereldliteratuur) zou niet overbodig zijn. Niet alleen
vrouwen, alle lezers zouden protest moeten aantekenen tegen deze pedanterie, tegen
dit vertoon van onvermogen, tegen deze aantasting van het laatste restje goede naam
dat de literatuur nog heeft. Het is of hier iemand door bierlucht uit te ademen
champagne-papillen probeert te strelen. Zijn we dan zo gewend geraakt aan ranzige
bierlucht? Zijn onze papillen wellicht zo lang niet gestreeld dat we de smaak van
champagne zijn vergeten?
Wie Lepels en vorken leest herinnert zich die smaak onmiddellijk weer. Hem
bevangt niet alleen de lust een goede fles voorgezet te krijgen maar tevens om de
delen van het bestek, die in de titel van dit debuut zo opvallend ontbreken, één voor
één in de heer Buurman te stoten.
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Zojuist maakte ik u deelgenoot van mijn misnoegen over een debuut; in ‘niet malse
bewoordingen’, zoals dat heet. De bewoordingen waren zo van iedere malsheid
gespeend dat men er haast medelijden met de debutant van zou krijgen.
Heb dat niet. Tokkel niet op de snaren van dat aangename gevoel. Het boek en de
schrijver hebben nooit bestaan.
Maar u had dat al begrepen. Het lag er te dik op. Het foppen van de ongelukkige
bezitter van medelijden en menslievendheid door een niet bestaand auteur in het
openbaar aan de schandpaal te nagelen is een te koud kunstje, te vaak vertoond.
Toch kon ik het niet laten, hoe gemakzuchtig het ook was. Ik had voor hetzelfde
geld een groot, vergeten auteur zogenaamd kunnen ‘ontdekken’ om hem vervolgens
te bejubelen. Dat lijkt al heel wat moeilijker, omdat bewondering bij de middelmaat
niet hoog staat aangeschreven en we niet kunnen rekenen op de onfeilbare reflexen
van medelijden en leedvermaak. Niettemin zijn ook van deze literaire fopperij de
voorbeelden legio: sterker dan alle voornoemde sentimenten bij elkaar is ongetwijfeld
de menselijke lichtgelovigheid. Hoe overmoedig je ook op die schietschijf mikt, je
treft de roos.
In 1918 verscheen bij The Authors Club in New York het boek Feodor Vladimir
Larrovitch. An Appreciation of his Life and Works, edited by William George Jordan
and Richardson Wright. Het is een wat minder bekend voorbeeld van zo'n
volgehouden en gedetailleerd uitgewerkte literaire ‘ontdekking’, en ik vind dat u, na
mijn koude kunstje, recht hebt op iets goeds en warms.
‘Larrovitch was een tijdgenoot van de drie grote Russische romanschrijvers
Dostojevski, Toergenjev en Tolstoj. Zijn levensdata vallen nagenoeg samen met die
van de eerste twee. Geboren in 1817, was hij vier jaar ouder dan Dostojevski, en ze
stierven met slechts twee maanden tijdsverschil. Toergenjev, geboren in 1818, één
jaar jonger dan Larrovitch,
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overleefde hem twee jaar. Het tijdstip waarop deze vier grote mannen hun eerste
bloei bereikten markeert het begin van de moderne Russische literatuur, net tegen
het midden van de negentiende eeuw.’
Dit staat te lezen in het artikel ‘Larrovitch's Place in Literature’, waarin met
bloedige ernst de verschillen en overeenkomsten tussen de vier auteurs worden
uitgemeten. Het serieuze air waarmee Larrovitch op zijn hoge voetstuk wordt geplaatst
moet de lezer hier overtuigen. Het boek probeert op elke bladzij zo exact te lijken:
gerenommeerde leden van de Authors Club schrijven erin over ‘de persoonlijke kant’
van Larrovitch, over zijn brieven en zijn huwelijk, er staan vertaalde fragmenten in,
herinneringen en een oproep om een Amerikaanse Larrovitch Foundation in het leven
te roepen. We treffen een becommentarieerde bibliografie aan (‘van het exemplaar
in het Alexandroff-museum in Irkoetsk ontbreekt de onderste helft van pagina 24’)
en foto's waarop we het sterfvertrek van Larrovitch zien, zijn ouders, een pagina uit
een manuscript, zijn graf in Jalta en zijn hemd (‘een opmerkelijk staaltje van Russische
borduurkunst’), zijn pen en zijn inktpot. Er worden zelfs ‘roddels’ over zijn leven in
ontzenuwd, met gespeelde verontwaardiging.
Het voetstuk waarop Larrovitch wordt geplaatst is zeer hoog - we zagen het. Hij
is zowat de grootste Russische schrijver aller tijden. Persoonsverheerlijking en
ironisch pathos: het kán blijkbaar, als het maar geschiedt in de context van deftige
essays. Behalve een mystificatie is dit boek ook een parodie op zeker soort
literatuurbeschouwing.
Maar ondanks die schaalvergroting, ondanks die ironie moeten er onder de
driehonderd leden van de Authors Club die op 26 april 1917 naar de in dit boek
verzamelde toespraken ter herdenking van de honderdste geboortedag van Larrovitch
luisterden velen zijn geweest die vol ontzag deze openbaring, deze revival tot zich
namen, zonder één ogenblik te voelen het slachtoffer van een complot te zijn.
Ze moeten zelfs hun wenkbrauwen niet hebben opgehaald toen een van de sprekers
de bijverdiensten van Larrovitch' echtgenote als volgt literair veredelde: ‘Intussen
was zijn
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vrouw, en dat in een periode dat inzichten van commerciële en produktieve aard
ternauwernood tot de Russische ziel waren doorgedrongen, intens geïnteresseerd
geraakt in diverse soorten textiel, zijde, linnen, katoen en wat dies meer zij. Ja, ze
ontwikkelde de gewoonte die op doordeweekse dagen bij de omwonenden in te
zamelen, pittoreske manden of korven vol van dergelijke stoffen, besmeurd doordat
men ze gedragen of gebruikt had, en dank zij de toepassing van zeephoudende
middelen en een enthousiaste persoonlijke inzet, bleef ze tot diep in de nacht druk
in de weer met het demonstreren van de chemische reacties en reinigende effecten
van haar onderscheidene kunstgrepen, gesteund door haar fysieke inspanningen. Het
was op spierkracht berustende wetenschappelijke arbeid, en de emolumenten in de
vorm van bezoldigingen die Larrovitch' vrouw van de eigenaren der kledingstukken
vorderde, een soort bereidwillig afgestaan honorarium, droeg in die enerverende
dagen van res angustae domi niet onaanzienlijk bij tot het aaneenknopen der touwtjes.’
Als de toehoorders en lezers hun wenkbrauwen al hadden willen ophalen, ze
zouden het niet hebben gedurfd. Want, schreef een mede-aanstichter van het complot
later (te lezen in Hoaxes van Curtis D. MacDougall): ‘Een van de redenen waarom
het boek serieus werd genomen is het feit dat de Authors Club een ontzaglijk oude
en eerbiedwaardige instelling was. Het ledenbestand bestond destijds voor het grootste
deel uit hoogleraren en literaire mandarijnen... Toen dit genootschap het boek over
Larrovitch uitbracht durfde dan ook niemand in de literaire kringen van New York
al bij voorbaat de authenticiteit en het waarheidsgehalte ervan in twijfel te trekken.
Het zou bijna zoiets zijn alsof je je overgrootmoeder in een straalbezopen toestand
voorstelde.’
Toe, overgrootmoeders in het land, drink nog eens wat.
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Schaapskoppen
Knigge! Iedere Duitser kent zijn naam, al heeft hij nooit iets van hem gelezen. Knigge
staat voor goeie manieren en etiquette. Knigge is de achttiende-eeuwse Amy
Groskamp-ten Have. Zijn Ueber den Umgang mit Menschen was, in talloze verminkte
en gepopulariseerde edities, tot diep in de negentiende eeuw een lijfboek voor de
Duitsers. Het vertelde ze hoe ze zich dienden te gedragen, als zelfstandige, waardige
burgers in een groter sociaal geheel. Het heeft niet mogen helpen.
Het boek zelf - een produkt van de Verlichting - is achter de slappe aftreksels eruit
verdwenen en deze aftreksels hebben in Duitsland Höflichkeit synoniem gemaakt
met moordzucht - habent sua fata libelli. Alleen de naam Knigge bleef bestaan. Is
dat wel volgens Knigge? Mag dat van Knigge? Er heeft zich allengs een heel ander
boekwerk achter zijn naam genesteld.
Misschien wordt de oorspronkelijke tekst binnenkort wel herdrukt. Het zou me
niet verbazen, gezien de snelheid waarmee op het ogenblik de goeie manieren worden
ontdekt door mensen die ze niet hebben.
Het zal een teleurstelling voor ze zijn. Het boek doet een beroep op het verstand.
Niets kan de mens zo onaangenaam treffen als de confrontatie met iets intelligents.
Adolph Freiherr von Knigge wist dat.
Hij liet er in 1792, vier jaar na zijn verhandeling over het sociale verkeer, een
satire over verschijnen onder de titel Des seligen Statsrats von Schaafskopfs
hinterlassene Papiere.
Dát boek kent al helemaal niemand meer. Ik zal proberen er wat fragmenten uit
te vertalen. De domheid is springlevend, maar het verstand moet steeds opnieuw uit
het graf worden opgedolven.
In de nagelaten papieren van de heer staatsraad Von Schaapskop, die in zijn
‘autobiografische’ inleiding geen gelegenheid laat voorbijgaan ons geruststellend te
verzekeren dat hij niet al te snugger is, wordt ons de geschiedenis ver-
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haald van de Orde der Kwasten, die al zo oud is als de wereld en waarvan de leden
achter de schermen nog altijd aan de touwtjes trekken. Het oogmerk van dit geheime
genootschap dat nu eens in deze, dan weer in die gedaante opduikt en ook, als het
moet, een tijdlang ondergronds kan gaan is ‘tegen het steeds weer arglistig opduikende
vertrouwen in het gezonde verstand en zijn terreur tekeer te gaan; de aloude
waardigheid van een op autoriteit en traditie gebouwd geloof weer te herstellen; de
verontrustende geest van het zelfstandige onderzoek en de wetenschap, het rijk van
de zogenaamde Verlichters, te verstoren; hen die denken zich altijd boven hun
medeschepselen te kunnen verheffen op de meest uiteenlopende wijze tot deemoed
te brengen; de gulden middelmaat onder de mensheid te handhaven, de afschuwelijke
misdaad van de tolerantie tegen te gaan en dapper te strijden tegen de vervloekte
publiciteit en de vrijheid van denken, spreken en drukpers.’
Deze sociëteit, onderverdeeld in geboren kwasten en geaffilieerde kwasten
(loyalisten, zeg maar), beheerst de wereld. Vroeger en nu. Ze zijn, zij het vaak
onzichtbaar, op alle fronten actief. De heer staatsraad Schaapskop verzekert het ons.
‘Al dat schrijven van boeken is niet goed. Men wint er niets bij, behalve dat allerlei
neuswijze waarheden onder bepaalde klassen worden verspreid die zonder deze
rommel geheel en al onder onze invloed zouden blijven. Het moest verboden worden
- want op die manier zouden op het laatst nog het snode verstand, de wijsheid, talenten
en filosofie in de wereld even hoog worden aangeslagen als rang, een titel, bezittingen
en een zetel in de staatsraad!’
Langzaam eten, langzaam genieten, omstandig ouwehoeren, dat zijn de taken van
de Kwasten in de politiek.
‘Onze tegenstanders plegen het wijdlopigheid en verwardheid te noemen wanneer
wij de door ons te berde gebrachte zaken tussendoor van allerlei details voorzien en
er telkens kleinigheden die ons te binnen schieten doorheenvlechten, een methode
die juist zeer verhelderend werkt en bovendien de tijd mooi doodt. Zijn moedertaal
zuiver te willen spreken is een nutteloze verwaandheid.’
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‘De wereld wordt hoe langer hoe onbeschaafder. Onze medemensen zouden er zich
juist op moeten toeleggen om de wellevendheid, die ze heden ten dage op een zeer
minachtende wijze de naam van pluimstrijkerijen en retoriek geven, te bevorderen
en ijverig te verdedigen. Hooggeplaatste personen dienen altijd op vleiende wijze te
worden bejegend.’
‘Men moet proberen zich dergelijke voortreffelijke vondsten als De tijd gaat snel,
IJspret is een koud vermaak en Muziek is aangenaam om te horen eigen te maken,
want die vormen de olie in de staatsmachine.’
‘Datgene wat onze hoogdravende intellectuelen en zogenaamde kosmopolieten
originaliteit noemen is een eigenzinnige, dwaze gemoedsgesteldheid waarmee iemand
het niet ver brengt. Mensen die zo'n hoge dunk van zichzelf hebben dienen op allerlei
manieren in hun seculiere zelfoverschatting te worden gefrustreerd.’
Zo vat de heer Schaapskop de huisregels voor de Orde der Kwasten samen, zoals
de heer Knigge dat deed voor de beschaafde wereld. Knigge werd een karikatuur.
Maar de schaapskoppen bleven in de mode.

Vrouwen
Voor u bijeengelezen uit Satires et diatribes sur les femmes, Paris, 1860, waarin een
groot aantal schrijvers, van Aristophanes tot Voltaire, van Augustinus tot Pope, van
Juvenalis tot Alexandre Dumas, aan het woord komen over vrouwen: ‘Wat laten ze
ons voor één druppel honing oneindige hoeveelheden rabarber slikken!’
Er bestaat geen redelozer wezen dan de vrouw; van het vuur en de panter heeft men
minder te vrezen.
De vrouw is een groot kind dat je met speelgoedjes zoet houdt, met loftuitingen in
slaap sust en met beloften kan verleiden.
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De meeste vrouwen wijden zich aan God wanneer de duivel ze niet langer lust.
Ik herinner me eens het verhaal gehoord te hebben van twee vrouwen die elkaar
oprecht beminden en die, hoewel ze allebei nog jong waren, in vrede met elkaar
leefden zonder kwaad van elkaar te spreken; de ene was doof, de andere blind.
Wanneer een vrouw denigrerend spreekt over iemand van haar eigen sekse, dan kan
je er op zweren dat die iemand meer in haar mars heeft dan zij.
Vrouwen zijn gelukkige schepsels; God heeft hun smarten zo licht gemaakt! De
meeste vrouwen weten zich over het verlies van hun zo teerbeminde echtgenoot heen
te zetten door zich alleen maar voor te houden dat rouw ze zo uitstekend staat.
Vrouwen gaan, net als de slinger van een pendule, voortdurend de andere kant op:
wanneer ze naar rechts zijn gegaan, gaan ze meteen weer naar links om bij rechts uit
te komen, en dat steeds opnieuw... Vrouwen vallen uit de biechtstoel regelrecht in
de armen van een minnaar.
Ik heb een vrouw gekend die zich heeft opgehangen, in de hoop dat haar man ervan
beschuldigd zou worden.
Wanneer een vrouw zegt: ‘Mijn man is zo'n goeierd,’ betekent dat: ‘Ik had al honderd
maal op mijn donder moeten hebben, maar hij stak nooit een vinger uit.’
Als een vrouw er prat op gaat dat ze haar echtgenoot steeds trouw is gebleven, wees
er dan van overtuigd dat dat komt omdat het haar aan gelegenheid heeft ontbroken.
Vrouwen spreken hun mannen graag tegen. Ik heb er één gekend die, in mijn bijzijn,
tegen haar man volhield dat er in het zout geen zout zat.
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Vrouwen lijken op kippen en papegaaien: ze praten veel en zeggen niets.
Vrouwen verlangen alleen maar naar vrijheid om er misbruik van te maken.
Vrouwen onder elkaar zijn wat hun gebreken en tekortkomingen betreft solidair,
maar ze haten elkaar om hun goede eigenschappen; ze hebben alleen medeplichtigen,
geen vriendinnen.
Een man moet een vrouw dankbaar zijn voor al het kwaad dat zij hem niet aandoet.
Vrouwen trekken alle registers van hun raffinement open, ze leggen een zeldzame
en wrede bedrevenheid aan de dag, wanneer het er om gaat wraak te nemen op... een
vrouw.
Op een keer waren twee vrouwen aan het overleggen wat zij het beste konden doen
om een rivale, wier schoonheid ze een doorn in het oog was, uit te schakelen. ‘Ik,’
zei de ene vrouw, ‘zou haar gezicht in elkaar timmeren en haar de ogen uitkrabben!’
‘Wat de correctie van haar gelaatstrekken betreft ben ik het met je eens,’ antwoordde
de andere, ‘maar ik zou haar ogen toch liever laten zitten, anders kan ze niet eens
meer zien hoe lelijk ze toegetakeld is!’
God heeft, in zijn goddelijke voorzienigheid, de vrouwen geen baard gegeven omdat
ze tijdens het scheren toch hun mond niet zouden kunnen houden.
De hel is geplaveid met vrouwetongen.
De vriendschap tussen twee vrouwen heeft nooit iets anders te betekenen dan een
complot tegen een derde vrouw.
Het hoofd van een vrouw is een spons van vooroordelen.
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Vrouwen zijn als vliegen, zwak maar lastig.
De religie van vrouwen is er doorgaans op gericht God te dienen zonder de duivel
voor het hoofd te stoten.
De meeste vrouwen bezitten geen karakter: ze zijn blond, of bruin; op die manier
hou je ze het beste uit elkaar.
Er zijn vrouwen die aan de tering sterven, anderen aan een leverkwaal, weer anderen
aan een zieke maag; er zijn vrouwen die sterven in het kraambed; anderen worden
door de koorts weggerukt; er zijn vrouwen, helaas! die van ouderdom sterven; van
verdriet? niet één.

Vormen: de villanelle
‘De villanelle is “het verrukkelijkste juweel ooit door de muze Erato gedragen”
genoemd [...] De regels klinken simpel, en het resultaat moet vlot te lezen zijn; doch
dat schijnbare gemak kan enkel worden bereikt door een moeizaam zwoegen en een
grote zorgvuldigheid van de kant van de dichter, waarvan degenen die het alleen
maar lezen nauwelijks een vermoeden hebben.’
Gleeson White, in zijn inleiding tot Ballades and Rondeaus, Chants Royal, Sestinas,
Villanelles, &c. [...] With Chapter on the Various Forms (London-Newcastle-on-Tyne,
1887).
VILLANELLE

naar Walter W. Skeat
Als je het doorhebt kost het je geen zweet,
Het schrijven van een villanelle, nee,
Al ben je ook een derderangs poëet
En in de schone kunsten niet doorkneed.
Het is zo simpel als het ABC.
Als je het doorhebt kost het je geen zweet.
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Je kiest een rijm - die zijn er bij de vleet En nóg een rijm; je weet, dat zijn er twee,
Al ben je ook een derderangs poëet.
Daarna pak je je pen op en je smeedt
Die rijmen rond een zelfbedacht cliché:
Als je het doorhebt kost het je geen zweet.
Een regel die te smal is maak je breed,
Te brede regels smaller: dat valt mee,
Al ben je ook een derderangs poëet.
Bij regel negentien ben je compleet.
Alweer een villanelle, hopsakee.
Als je het doorhebt kost het je geen zweet,
Al ben je ook een derderangs poëet.

Vormen: een boek met oe's
Een kleine plaats verdient hier het boek Oe van de Surinamer Corly Verlooghen.
‘Het boek is gedrukt en uitgegeven door Drukkerij Lionarons te Paramaribo in
februari 1962 in een oplaag van 400 exemplaren. “Phonetisch-semantische
experimenten met de oe-klank, één van de expressiefste schilderachtigste fonemen
van de Nederlandse Taal, intensief gebruikt door mens en dier” staat er op de omslag.
Dat dier moet een koe zijn. Nee, ik vergat de koekoek, zoals ik nu zie in de inleiding
van Verlooghen, die tevens een aankondiging inhoudt van een totale hervorming der
poëzie. Tien gedichten staan er in dit kleinood, waarin het goed toeven is. Goed
toeven, zulke werkjes zijn besmettelijk.
De tien gedichten erin hebben als titel ‘De gloed in mijn bloed’, ‘Loeiende boeien’,
‘Ik zoem en zoen’, ‘Woef’, ‘Mijn Oe’, ‘De koe’, ‘De koekoek en de boer’, ‘Boeven
naar de koepel’, ‘Het doek’ en ‘De boeman en de doeman’.
Er glimt iets als vreugde in mijn ogen op bij het lezen. De
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vervloekte doem die mijn bloed doorwoedt verdwijnt tenminste voor een poos bij
het lezen van een vers als ‘De gloed in mijn bloed’:
Hoe valt mijn gloed U toe
met spoed heb ik U toen behoed
sinds gij woedt in mijn bloed
als vloed en overvloed
heb ik U die zo zoet mijn
bloed maakt toen gegroet
ik ken geen droef gemoed
sinds ik U als de oe oe oe
genoeg proef in mijn bloed.

Maar aan alles komt een eind, ik moet het boek toedoen.

Jan Kanon
Bloed valt er te verbergen, en de jammerklacht van tallozen. In de Eerste
Wereldoorlog werd wel eens een voetbal in de richting van de vijandelijke linies
getrapt om de aanval inspiratie te verlenen, om de slachtpartij het gezellige aanzien
van een klaverjaswedstrijd te geven. Een zekere Captain Nevill nam - het staat te
lezen in Fussells The Great War and Modern Memory - tijdens het offensief aan de
Somme vier voetballen mee, voor elk peloton één, en loofde een prijs uit voor het
peloton dat als eerste zijn voetbal achter de Duitse frontlinie had getrapt.
Achteneenhalf miljoen mensen kwamen in deze oorlog om. Alleen aan de Somme:
één miljoen. Ze zijn verdwenen. Maar twee van de vier voetballen staan nog in
Engelse musea te pronk. Mensen vergaan, symbolen blijven.
Hoeveel trouw kan een mens niet betonen! Loyaal denkt hij te zijn, maar hij verricht
stompzinnige hondendienst. Waartoe trouw al niet kan leiden, daarover schrijft R.
Koop-
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mans van Boekeren - de schrijver van Kappipo* - in De Wonderbare Historie van
den dapperen Kapitein Jan Kanon, geboren te Amsterdam, Neef van ‘Den Man met
het Houten Hoofd’.
Jan Kanon diende onder Napoleon, hij nam aan al zijn veldslagen deel. Bij het
beleg van Toulon ‘deed Jan Kanon wonderen van dapperheid, en begaf zich zo ver
in het gevecht, dat hij door een Engelse kanonskogel de linkerarm verloor.’ De
historie vermeldt niet of Jan zich al voetballend zover in het gevecht begaf, maar
niettemin: de generaal maakte hem sergeant. Ach, dacht Jan: ‘Ik had een drommelse
jicht in mijn linkerarm, en die is nu voorgoed genezen.’
Bij Arcole verloor Jan Kanon zijn beide benen. Bonaparte was wederom onder de
indruk, en maakte hem luitenant.
Bij Verona verloor hij door een sabelhouw zijn gehele gezicht, maar hij bleef
optimistisch: ‘Ik moet toch bekennen, dat ik een gelukskind ben. Ik had reumatiek
in mijn linkerarm en een vriendelijke kogel neemt die mede; ik liep gevaar om voor
het vuur te wijken, en datzelfde vuur neemt mijn twee benen, belet mij daardoor op
de loop te gaan en maakt mij tegen wil en dank tot een held; ik tobde er altijd over
dat ik maar vijf voet, vier duim groot was, en nu loop ik op een paar stevige stelten,
die mij tot een knappe kerel van zes voet maken. Tot nu toe was ik ook maar lelijk,
mijn neus was krom, mijn mond scheef, en mijn kin veel te spits, en dat alles ben ik
nu door een sabelhouw ineens kwijt. Nu bestel ik mij een gezicht zo mooi als ik het
zelf hebben wil, en ik behoef mij dan nooit meer te scheren; dat is ook al weer een
last minder.’
Met een gezicht van was ging Jan mee naar Egypte. Door de hitte smolt zijn gezicht,
maar Napoleon overhandigde hem - daar hij zo loyaal was - een ere-aangezicht. Het
was een aangezicht van zilver, met een inscriptie op het voorhoofd. ‘De lippen waren
van bloedkoraal, de ogen van saffier, de neus was bezaaid met robijnen, de tanden
waren fijne parelen, en op de wangen waren met gouden letteren gegraveerd, de
namen der veldslagen, waarin Jan Kanon zich onderscheiden had.’

*

Zie pag. 197 e.v.
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U ziet het, bij elk lichaamsdeel dat Jan Kanon verloor, kreeg hij er een lintje bij. Hij
ruilde zijn ledematen in voor bewijzen van goed gedrag. Een handdruk van hogerop
maakte hem de gelukkigste man ter wereld.
Jan Kanon kreeg ook nog een leren maag, een bom in zijn rug en een
rhinoceroshoofd. Hij blééf Napoleon dienen. Hij ging voor Napoleon met een
brandende pijp in een kruitvat zitten. En bij de dood van Napoleon verteerde Jan
Kanon letterlijk in dankbare herinnering. Bij het haardvuur begonnen zijn houten
benen te branden, daarna zijn leren maag, daarna zijn hoofd, maar hij merkte het
niet, want hij droomde over zijn leven van toewijding en trouw. Zijn laatste woorden
waren: ‘Vive l'empereur!’
Een boek voor het oorlogsmuseum.

Pennsylvania Dutch
Hans Breitmann! Onder die naam schreef de Amerikaan Charles Godfrey Leland
(1824-1903) humoristische balladen in ‘Pennsylvanian Dutch’, een dialect dat door
miljoenen, meestal ongeschoolde Duitse immigranten in Amerika werd gesproken.
De balladen zijn niet alleen zonderling omdat ze een laat voorbeeld van macaronische
literatuur vormen, in dit geval een mengeling van Duits en steenkolen-Engels, maar
ook omdat Breitmann er Nederland in bezingt. In een van zijn in de jaren vijftig en
zestig van de negentiende eeuw gepubliceerde bundels, Hans Breitmann in Europe,
wijdt hij balladen aan 's-Gravenhage, Leiden, Scheveningen en Amsterdam. Na een
wandeling door Leiden schrijft Breitmann:
Deres noding in dis Holland life,
Vitch seems of present day,
De fery children in de shreeds
Look quaintlich as dey blay,
De liddle rosy housemaids,
In bicdures vell I know,
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De dames und heers hafe all an air
Of sixdy years ago.

In Amsterdam gaat het wat wilder toe:
To Amsterdam came Breitmann
All in de Kermes tide;
Yonge Maegden allegader
Filled de straat on afery side.
De meisjes in de straaten
Vere tantzin alle nacht long;
Dere vas kissen, dere vas trinken,
Mit a roar of Holland song.

Ja, vreemde zeden heersen er:
De fashion here in Nederland
Ish not vot you'd soopose,
Mit oos, men bays de vomens,
Boot de Dootch gals hires deir beaux!
Dey hire dem for de season,
Und pecause moosh rain ish fell,
Dey alvays bays a higher brice,
For a man mit an umberell.

Zo hoor je nog eens wat. De dienstmeisjes en de yonge maegden die hun vrijers
huren zijn verdwenen, maar verder bleef alles bij het oude: koop, als de zondvloed
komt, in Nederland een parapluie en het duurt je tijd wel uit. Dat was in de
negentiende eeuw al bekend.

O Rare Amanda!
Hoogst eigenaardig: een schrijfster die nog steeds een ongekende populariteit geniet,
maar van wie je geen boek te pakken kunt krijgen. Haar naam is Amanda McKittrick
Ros. Ze leefde van 1861 tot 1939 in een Iers dorpje en was getrouwd
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met de plaatselijke stationschef. Haar (tot in de titels alliterende) romans Irene
Iddlesleigh (1897) en Delina Delaney (1898) behoren tot de hoogtepunten van
ongewilde humor.
Jack Loudan publiceerde in 1954 een biografie over haar: O Rare Amanda! Daarin
vertelt hij dat al in 1907 in Oxford een Amanda Ros Society werd opgericht - de
leden daarvan lazen elkaar op wekelijkse bijeenkomsten uit haar werk voor. Maar
de Society bezat slechts één exemplaar van Delina, zodat de leden hun favoriete
fragmenten met de hand moesten overschrijven om er hun vrienden mee te verrassen.
Haar stijlfiguren (‘Nog steeds huiswaarts willende, leende hij een doof oor aan
haar smeekbede’), haar beeldspraak (‘de huisbaas reisde altoos met de sneltrein van
de vriendschap’), haar woordkeus (‘sneeuwig’ voor ‘wit’, ze weigerde ten enenmale
het woord ‘wit’ te gebruiken, en ‘zuidelijke noodzaak’ voor ‘broek’), ze zorgden
voor wild enthousiasme.
Loudan vergelijkt haar succes met dat van de vijf Cherry Sisters, die in de jaren
negentig van de vorige eeuw door heel Amerika volle zalen trokken. Ze zongen,
dansten en brachten schetsjes van eigen makelij. Elke avond werd er een net voor
het voetlicht gespannen om de tomaten, aardappelen, rooie- en savooiekolen, alsmede
verdere vruchten des velds op te vangen die door een dolzinnig enthousiast publiek
naar het toneel werden gegooid. Dat moest je zien! Toen een van de zusters stierf,
gingen de anderen gewoon door. Er stierf er nog een, en toen waren er nog drie. Op
het laatst waren er nog twee Cherry Sisters, maar ze bleven zingen en dansen dat het
een lust was. Elke avond was het net weer vol. Tot op hoge leeftijd speelden ze voor
uitverkochte zalen en trokken zich niets aan van de vegetarische belegering door het
publiek. De groente en het fruit waren er bij gaan horen.
Ook Amanda McKittrick Ros schreef gewoon door, met ijzige ernst. Als een stel
halvegaren haar boeken grappig vonden, dan was dat hün zaak. Daar waren het toch
halvegaren voor? Ze geloofde rotsvast in zichzelf.
In 1930 las ze in de krant over een zekere Nobelprijs, die in dat jaar
zesennegentighonderdacht pond groot zou zijn.
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‘Wat vindt u van die prijs?’ schreef ze aan een van haar trouwe fans. ‘Denkt u dat
ik er maar eens een gooi naar moet doen?’
Amanda was zich nooit bewust van de tranen met tuiten die door haar boeken in
zo menig oog, ver van haar geboorteplaats, ontsproten. Ze had haar ferme voor- en
afkeuren. Ze haatte advocaten en recensenten, en die haat woekerde, zinderde, was
gloeiend als de vlammen van de hel. Haar hele leven verzon ze de meest beeldende
vloeken voor literaire critici (‘talentenverguizers uit de wormenkaste’, ‘sjacherende
agenten van de Satan’). Leden van de advocatuur die haar ooit, al was 't maar voor
een stuiver, hadden benadeeld werden door haar achtervolgd tot, bijna, de dood er
op volgde. Twee advocaten uit haar geboorteplaats kregen week in week uit een
gratis concert van haar: ze reed dan in een open koets door de hoofdstraat, stopte
voor het kantoor van een der advocaten, haalde een speelgoedtrompetje te voorschijn
en blies onder zijn raam Het Laatste Oordeel. Daarna ging het verder naar het huis
van de tweede advocaat, waar het tafereel zich herhaalde.
Zij, die geheime fanclubs had met lezers die zich laafden aan haar werk, kon zelf
geen grapje dulden. Maniakaal verzamelde ze elke regel die over haar werd
geschreven. Ze wilde meetellen. Meetellen in de hogere kringen. Toen een
Amerikaanse criticus nietsvermoedend schreef dat zij een ‘huisvrouw’ was en
getrouwd ‘met een werkman’, sprong ze uit haar vel van woede. Een schrijvende
huisvrouw! Zij die met Lord Zus-en-Zo had gedineerd! Pijlen van gif werden op de
arme criticus afgevuurd, zonder ophouden, jarenlang. ‘Maar al haar projectielen,’
schrijft haar biograaf Loudan, ‘waren boemerangs. Ze kon enkel grappig zijn ten
koste van zichzelf.’

Zondagsdichters
De Nederlandse letterkunde van de twintigste eeuw zette majesteitelijk in toen,
omstreeks 1900 dus, de onvergelijke-
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lijke en onvergankelijke Giza Ritschl als dompteuse met een Hongaars circus ons
land binnentrok. Zij leerde Nederlands en daarna werden Verzen, Nieuwe Verzen,
Zangen, Nieuwe Zangen, Liefdesverzen, Liederen en Keur uit Zangen ons deel. Met
haar new-found Hollands en gave gedichten als:
Om u ween ik stil
en ach vol pijn is mijn ziel.
Moeder, waar is de tijd
toen u zong en er bij zuchtte altijd.

kan zij met recht de Moeder der Zondagsdichters worden genoemd. Zij beantwoordt
geheel en al aan het begrip. Een zondagsdichter is iemand die a) schrijft of hij in een
vreemde taal schrijft, i.c. in een aangeleerde taal, en die b) schrijft in zijn vrije tijd,
als het dompteren erop zit, i.c. de dagtaak is volbracht.
De zondagsdichter is bezeten van het heilig vuur, en gelooft in zijn roeping. Behalve
Giza Ritschl ken ik in Nederland eigenlijk maar twee goeie. De eerste is het door
mij zeer bewonderde talent H.C. Kakebeeke, die in een ‘voor rekening van den
auteur’ door Van Kampen & Zoon (ook de uitgever van Giza Ritschl) wel erg kostbaar
verzorgde uitgave verkondigt:
Nu wil ik gaan te gieten mijn groote verdrieten
in kleine verzen, die komen uit mijn ziel...

welke verzen er bijvoorbeeld aldus uitzien:
Als kind, veel jaren, lange jaren geleen,
sliep eens ik in mijn zachte bed
en voor me trok heel de dag weer heen
en nagenoot ik nog van de pret.

- kom daar eens om, vandaag de dag, en de tweede ben ikzelf.
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Oscar Wilde in het hiernamaals
Drieëntwintig jaar na zijn dood vond Oscar Wilde eindelijk een manier om tot de
wereld te spreken, er bloeide een roos open op zijn zwerverspad.
Wel had hij al eerder een blik van deze wereld opgevangen. ‘Net als de blinde
Homerus,’ vertelde Oscar Wilde ons drieëntwintig jaar na zijn dood, ‘ben ik een
zwerver. Over de hele wereld heb ik gezworven, op zoek naar ogen waardoor ik zou
kunnen kijken. Soms is het me gegeven de vreemde sluier van duisternis te
doorbreken, en met ogen, die nimmer iets van mijn geheim zullen weten, nog eens
een blik te werpen op de wondere wereld. Ik heb ogen gekregen op de eigenaardigste
plaatsen. Vanuit de ogen in het gezicht van een Tamil-meisje heb ik de theeplantages
van Ceylon aanschouwd, en door de ogen van een zwervende Koerd zag ik Ararat
en de Jezeden, die zowel God als de Satan aanbidden en slechts houden van slangen
en pauwen.’
Eindelijk dan, na drieëntwintig jaar, vond Oscar Wilde ook een stem. Hij had
gezocht en gezocht, want hij had er genoeg van een voyeur met een spraakgebrek te
zijn.
Hij vond zijn stem wederom op een eigenaardige plaats.
Het was ditmaal niet de stem van een oosters meisje, parelend als de morgenster,
noch die van een wilde, donkerharige Koerd, door het zand van de woestijn geschuurd,
maar het strottehoofd van een reeds lichtelijk bejaarde dame, die Hester Travers
Smith heette.
Een spiritistisch muurbloempje, u kent ze wel.
Een mediamieke bes.
Op de snaren van háár lier tokkelde Oscar Wilde zijn boodschap. Hester, het
boodschappenvrouwtje, publiceerde de woorden van Oscar, die ze in de maanden
juni en juli van het jaar 1923 hoorde, onder de titel Psychic Messages from Oscar
Wilde. Het is een geruststellend boek. Oscar leeft.
Het is ook een verontrustend boek. Want Oscar is er niet op vooruitgegaan. Hij
moet, zonder lichaam, tussen myriaden andere geesten krioelen in het schemerrijk.
‘Ik heb hier geen lichaam waaraan ik kan ontstijgen,’ vertelt Oscar, ‘dus
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een van m'n geliefdste bezigheden is me onmogelijk gemaakt. Het is werkelijk hoogst
onplezierig om enkel geest te zijn zonder lichaam.’
En een dag later verklapt hij: ‘Dood zijn is de vervelendste ervaring van je leven.
Dat wil zeggen: afgezien van getrouwd te zijn en uit eten te gaan met een
schoolmeester.’
Goeie, ouwe Oscar.
Er zit weinig schot in hem. Als hij goesting gevoelt om zijn mond te roeren roept
hij Hester maar aan - Hallo! Oscar here! Oscar here! - en begint hij, na drieëntwintig
jaar, uit zijn eigen boeken te citeren.
‘Wat ik van werken vind? Omdat ik dat van mijn leven nog niet heb gedaan, ben
ik uiteraard een autoriteit op dat gebied.’
‘Ik vertelde de mensen vroeger dat ik zelfs nooit liep. Maar dat was een vergeeflijke
overdrijving. Want ik liep altijd naar bed.’
Gelukkig stelt de reeds lichtelijk bejaarde Hester paal en perk aan Oscars
onverbeterlijke guitigheid. Ze constateert met genoegen dat hij alle zondige gedachten
ver van zich geworpen heeft, en zich al bijna een kwarteeuw bezighoudt met
vraagstukken betreffende de opstanding, de onsterfelijkheid en het Spiritistisch
Genootschap.
De diepere vraagstukken.
Dezelfde vraagstukken ook die het breekbare hoofdje van het boodschappenbesje
teisteren, maar een kniesoor die daar op let.
Oscar is genezen, een pak van ons hart. Hij heeft het alleen nog maar over vrouwen,
als hij over liefde spreekt. De liefde ‘die haar naam niet durft te noemen’ is in het
hiernamaals niet uitgevonden.
Tant mieux voor het boodschappenvrouwtje.
Ze is nieuwsgierig! Ze valt Oscar steeds in de rede. Als hij een discours houdt
over de Goddelijke Rechtvaardigheid, onderbreekt ze hem en vraagt ze plompverloren:
‘Heb je Mr. Yeats ook goed gekend?’ En telkens ook vraagt ze of hij zijn identiteit
wil bewijzen, ze is op haar manier achterdochtig.
Geduldig antwoordt Oscar op al haar vragen. Nu blijkt er
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evenwel iets rampzaligs aan de hand te zijn. Je blijft in het hiernamaals op de hoogte
van de moderne literatuur! Als onsterfelijke geest doodt Oscar Wilde zijn tijd met
literaire kritiek.
Het is maar wat je gelukzaligheid noemt.
Wat vond je van Ulysses? vraagt Hester.
‘In dat boek trof ik een monster aan dat niet in staat is de monstruositeiten van
zijn eigen brein in de hand te houden. Met al mijn zintuigen walg ik van dit boek,’
meldt Oscar.
En wat vind je van de Sitwells?
‘Ik verknoei mijn kostbare tijd niet met het vangen van kikkervisjes. Ik sluip alleen
de hoofden binnen van hen die een zekere waarde hebben. Onder die norm zak ik
niet.’ Aldus Oscar, bars. De stijfkop zonder kop.
‘Alle vernederingen,’ roept hij door het sleutelgat dat zijn vagevuur vol schaduwen
met onze wereld van honing en rozen verbindt, ‘waaronder de mensen mij hebben
bedolven, heb ik ze vergeven, en hoewel ik ze zelfs die allerlaatste belediging kan
vergeven van de postume populariteit die mij ten deel is gevallen, vergeef ik ze nooit
dat ze mijn prachtige proza in het Duits hebben vertaald!’
Die zit.
Hester nam Oscar zelfs mee naar een nieuwe opvoering van zijn toneelstuk The
Importance of Being Earnest, en op haar verzoek straalt Oscar een toneelkritiek door.
Die-en-die speler was te buiksprekerachtig, en dat-en-dat kostuum weer te modern,
Oscar ontleedt het hele stuk.
Toch is Oscar ook wel met substantiëler zaken bezig. In zijn schimmenwereld
heeft hij zijn literaire werk hervat. Hij is begonnen aan een blijspel. ‘Als het lukt,’
vertelt Hester Travers Smith ons, ‘zal ik een vervolg op dit boek publiceren. Maar
ik kan niets met zekerheid beloven.’
Het is alweer meer dan zestig jaar later. We hebben nog niets van Oscar vernomen.
Oscar, Oscar, waar blijf je met je blijspel?
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Literatuur op de kermis

Gerrit Komrij, Verzonken boeken

144

Wat riep men vroeger op straten en markten? De laatste woorden van een stervende
veldheer werden in de sokkel van zijn standbeeld gebeiteld, geen koninklijke zucht
zo ijl of er werd in de memoires van deze of gene wel gewicht aan gehecht, maar de
roep van de marskramer, de zucht van de bedelaar en de bezweringsformule van de
kermisklant, ooit nam de wind ze mee en verstoof ze tot niets.
Niet altijd, evenwel. Soms ving een troubadour of een dichtende vagebond hun
klanken op en dank zij het feit dat componisten zich niet alleen in kathedralen en
kapellen thuisvoelden maar ook op jaarmarkten en in achterbuurten, dank zij het feit
dat dichters niet alleen aan de voeten van koningen neerknielden maar ook aan die
van herbergiers en hoerewaardinnen, dank zij het feit, kortom, dat de hemelse,
serafijnse kunst in vroeger tijden doorgaans aardser en drekkiger is geweest dan men
in de laatste twee eeuwen, zo vervuld van sentiment, moraal en gehoorzaamheid,
heeft willen of kunnen toegeven, bleef ook hier en daar een flard van de volkskreet
bewaard. Kunstenaars als etnografen avant la lettre. Hun mededelingen over het
ordinaire en het banale verschaffen ons meer inzicht in hun tijd dan hun ronkende
psalmen en strijdgezangen. We mogen ze vaak dankbaarder zijn voor het vastleggen
van het vluchtige dan voor het verwoorden van het eeuwige - eenvoudigweg omdat
het eeuwige er tot gisteren nog was en er, wie weet, ook morgen nog zal zijn.
Terug naar dat ene, specifieke terrein van de straat- en marktkreten, omdat ik daar
een paar mooie voorbeelden van heb. Het bekendst is misschien wel het lied ‘Les
cris de Paris’ van de zestiende-eeuwse componist Janequin, nog niet zolang geleden
in een uitvoering van het Ensemble Clément Janequin op de plaat uitgebracht. ‘Voulez
ouyr les cris de Paris?’ begint het op een uitnodigend-plechtstatige manier, waarna
het in een burleske kakofonie - tegelijkertijd een polyfonisch hoogstandje - van
venters, visvrouwen en schooiers losbarst.
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Aigre, vin aigre!
Fault il point de saultce vert?
Moustarde, moustarde fine!
Harenc blanc, harenc de la nuyt!
[...]
Qui veult du laict?
C'est moy, c'est moy, je meurs de froit. Etcetera.

We bezitten hier ook Nederlandse voorbeelden van, al zullen maar weinigen ze
kennen. Ons geestesmerk waart nu eenmaal door de kerken en de koopmanshuizen,
en als erflaters van de beschaving tellen de vaganten niet speciaal mee. Toch - wie
een beschaving echt wil kennen hoort geen onderscheid te maken tussen de
orakelspreuk en de rebus, tussen het Wilhelmus en het bargoens, tussen een aria en
een scheet. Hij brengt niet ongestraft een hiërarchie aan in de zintuigen van de mens
- of hij groeit zelf net zo scheef als het beeld dat hij zich van anderen schiep. Er is
veel hogers waaraan bloed kwam te kleven doordat het het lagere ontkende. ‘Kluchtigh
ende belacchelyck Verhael-dicht’ heet mijn eerste, uit de zeventiende eeuw afkomstige
voorbeeld. ‘Van allen het gene men roept, singht ende schreeuwt soo op de Merckten,
als straten van de princelycke stadt Brussel.’ Het is zeer genoeglijk om te lezen,
vermeldt de titelpagina verder nog, en het zal ons ‘Den Geestigen Mostaert-Man,
Pot-à-fer, Taert-en-Waeffel-Vrouwen, Appel-wyven, Hanneken-uyt &c. met alle
hunnen sanck ende geroep’ vertonen. Want ‘men siet dat elck in syne stadt,/Oft in
syn Landt heeft dit oft dat.’
Een stoet van oude-schoenenopkopers, bezemkooplieden, kolensjouwers, groenteen melkvrouwen, huidenkopers, voddemannen, scharenslijpers, straatzangers en
wafelbakkers trekt vervolgens langs, onder wie wonderlijke Walen die aardewerk
uitdelen in ruil voor oude hoeden, allen met de uitroep waarmee ze hun negotie
kenbaar maken, maar
Men vinter oock die achter straet loopen
En roepen sonder iet te verkoopen,
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Dat zyn bedelaers die de stadt passeren,
En daer in de Gasthuysen logeren,
Al oft sy uyt vremde landen quamen,
Van S. Jacob uyt Galicien en seggen veel namen,
Van steden en plaetsen en wat daer gheschiet,
En singen aen ieder deur S. Iacobs liet,
Quand nous passions le pont qui tramble helas! mon Dieu,
Het roepter en singht soo Mans als Vrouwen,
Jae selfs clyne kinders hoort-men den thoon houwen,
Sy dragen bordons van leir gegarniert,
Met schelpkens en kruyskens verciert,
Aen den riem dragen sy schoon Callebassen,
Die op de kusten van Spagnien wassen,
Om hunnen dranck daer in te bewaren,
En sy verkoopen oock somtydts al waren,
Beldekens en Pater nosters van hout oft steen,
Van Amber of eenigh fraey been.

Ik stel me zo voor dat niet alleen sociografen, maar ook kunsthistorici en
romanschrijvers meer aan dat soort teksten hebben dan aan menige zielsverzuchting.
In kort bestek krijgen ze van een ooggetuige het hele gewemel van handelaren in
Keulse potten, rattekruid, schoenwas, pen-en-inkt, slakkehuizen, kaneelkoeken,
speelgoedmolentjes, as, rariteitenkabinetjes, boekweitekoeken en nachtrust opgedist,
een kant-en-klaar, van toelichtingen voorzien tableau:
Als men nu in Brussel gaet,
Om te weten wat m'op straet
Singht, roept, en schreeuwt, dit gedicht,
U ten vollen onderricht,...

Voor recenter uitingen van verwaaiende civilisatie als ‘pinda-pinda lekka-lekka’ en
‘Ik heb mooie en rooie radijs’ hebben we nog voldoende neuriënde, oude moedertjes
in voorraad, de techniek stelt iedereen in staat om wat nu op straat en op de markt
gebeurt uitentreuren vast te leggen, maar documentatie uit vroeger eeuwen is te
schaars om er niet met open oog en verblijd gemoed bij stil te staan.
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Ik behoor tot de generatie die de Tweede Wereldoorlog niet meer heeft meegemaakt,
en toch leefde ik in mijn jeugd in een wereld die me nu veel, oneindig veel verder
van het heden verwijderd voorkomt dan die nog altijd alomtegenwoordige oorlog:
ik maakte op de markt de boeienkoning en de vechter met de beer mee. Niet te
geloven! Alsof de wereld, verdwaasd, de jaren twintig en dertig nog wat wilde
voortzetten om er pas enige tijd later, door het dodelijke amusement van de welvaart
en de nijvere bulldozers van de dorps-en stadsvernieuwing, achter te komen dat er
werkelijk een oorlog had gewoed. Alles wat visueel en atmosferisch aan de
vooroorlogse tijd herinnerde werd hardhandig opgeruimd of verdween vanzelf, omdat
het niet meer op zijn plaats was - maar het was er nog even. Ver weg lijkt het, veel
verder weg dan de oorlog: mijn jeugd komt me voor als een sluier waarop zich, oud
en moe, een schimmenspel bewoog en, zie, door de sluier sprong de vlammende
ruiter van de oorlog en van het spel resteerden nog slechts de flarden, rokende flarden:
de vertoning was voorbij. Sindsdien zit de ruiter ons op de hielen, en het lukt ons
niet een afstand te scheppen tussen hem en ons.
In die schijnperiode, in dat luchtledig, in die stroperige flora zonder wortels zag
ik hoe de boeienkoning zich uit zijn kettingen en leren riemen loskronkelde, hoe de
lompe beer zijn begeleider half-moorddadig en half-verliefd omhelsde en luisterde
ik met open mond naar de standwerkers die de even argwanende als lichtgelovige
boeren puimsteen en kraanwater tegen alle kwalen probeerden aan te smeren. Wel
een half uur achtereen ratelden ze alvorens er iets verkocht werd: de snelheid en de
hoeveelheid van hun transacties hing geheel af van de mate waarin ze hun publiek
hadden weten in te kapselen. Het was een kwestie van herhaling en bluf. Door de
herhaling werden de sterke verhalen almaar geloofwaardiger en wie zou, als hij
eenmaal had geaccepteerd dat de marktkoopman nog onlangs de koning van Walachije
van een gevaarlijke kinkhoest had genezen, niet blindelings geloven dat dezelfde
koopman met behulp van kraanwater een huis-, tuin- en keukengriep kon bedwingen?
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Hij die door zijn woorden het krachteloze kracht geeft, van meel een hoofdpijnpoeier
en van water een tonicum maakt, is een poëet. Ik heb van de kwakzalvers op de
markt, temidden van de paardestront, meer geleerd dan uit het verzamelde poëtische
werk van derzulken die in hun van wierook zwangere alkoven zaten te broeien op
het verhevene en het edele. Wie geen zand voor stofgoud kan verkopen zal het
dichtersvak nooit leren.
Er was een tijd dat de dichters wel met open oren en ogen het straatgewoel
registreerden. Voor straf werden ze uit het pantheon en de schoolboeken verdreven
en onder de drek-poëten gerangschikt. Een van die ten onrechte vergeten dichters,
Salomon van Rusting, probeerde in de zeventiende eeuw zo'n kwakzalver op de
markt in woorden te vangen. Hij laat hem opsnijden over zijn heilzame wapenfeiten
in verre landen:
Waer praet ik van! is 't lest nog niet
In 't Keyzer Ryk Japan geschiet?
Daer was een Neger, die was maer
Gehouwen midden van malkaer;
Door hooft, en Borst, en buyk, en al,
Door harssens, lever, long, en gal;
Zo dat de Kerel by myn Ziel,
Daar in twee stukken neder viel.
Ik liep ten eersten na het Hof,
En vroeg den Keizer om verlof;
Wyl ik hem toonen woud, dat ik
Voor generley quetzuren schrik.
Hy gaf my strak Consent, zo dat
Ik niet lang by den Keizer zat:
Maer liep zo vaerdig als ik kond',
Daer ik de Vent nog leggen vond,
Maer 'k had 'er niet lang by geweest,
Of d'armen Duivel gaf de geest.
Ik kan 't niet zeggen, hoe 't my speet...

Gerrit Komrij, Verzonken boeken

149
De Grote Doctor houdt zijn toehoorders voor dat hij - een mirakel! - eigenlijk alleen
nog in hun contreien onbekend is. De landen waarin hij een weergaloze faam geniet
worden steeds exotischer, Cappadocië, Barbarije, Lapland, en hij overdondert zijn
publiek met quasi-medisch jargon:
'k Versta my op extractio,
En op de Putrefactio,
En op de destillatio,
En op de Cohobatio,
Zo wel als Maceratio,
'k Versta de Calcinatio,
En de Stratificatio,
En dan de Cementatio,
En heele Desiccatio,
[...]
Zo dat ik zeggen wil, aldus
Te zyn, een expert Chimicus...

En zo door, en zo door, de hele retorica in kermisjurk, met als climax 's kwakzalvers
wedervaren in Winjewanje en Boeksdehoe, drie mijlen van de hel:
Hier klom ik op een Griffioen,
Die hier zo mak zyn als een Hoen,
En reed na Ilwaiponama,
Dats aan de Zona Torrida,
Daer noit geen Duivel is geweest;
Hier quam ik op dat makke Beest:
En zag, (al had ik 't noit gelooft)
Hier Reuzen, en die zonder hooft:
Met mond en oogen op de borst;
Daar ik niet tegen spreken dorst:
Zo dat ik met myn Vogel vloog,
Na boven toe, wie weet hoe hoog!
Ik kreeg een duisling, by myn ziel,
Zo dat ik van den Vogel viel:
En viel juist neder met myn gat,
In Noags Ark op Ararat...
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En daar, in die Ark van Noach, is het dat hij zijn wondermiddel vindt en terstond in
't alleronderst van zijn zak steekt. Dan volgt, als slotaccoord, de feilloze anticlimax:
hij noemt zijn publiek ondankbaar en dom, hij acht zijn toehoorders niet in staat hem
op zijn volle waarde te schatten na al de ontberingen die hij om hunnentwille heeft
geleden en dreigt kwaad op te stappen om zijn geneesmiddel dan maar in godsnaam
- want wie zou zoiets prachtigs kunnen weggooien? - naar de ark terug te brengen.
Wie hem, de miskende geneesheer, werkelijk nodig heeft moet hem maar
tegenhouden: ‘Zo zal ik loopen als een Slak.’ Waarna - uiteraard - de verkoop
denderend een aanvang neemt.
't Is eeuwen her. Je stond erbij en keek ernaar.
Aernout van Overbeke - van wie je maar zelden, en dan nog heel summier, in
bloemlezingen en literatuurgeschiedenissen verneemt - is een andere
zeventiende-eeuwse dichter die niet te beroerd was zijn oor bij het schuim der natie
en een bonte keur aan potsenmakers en kermisklanten te luisteren te leggen. Het lijkt
of we het compartiment van de zelfkant, de outcast en de negotie in lagere instincten
alleen voor Brederode, als een soort officiële vertegenwoordiger, hebben gereserveerd
en ons daarmee meer dan rijkelijk voorzien achtten, zodat we vervolgens al zijn
lotgenoten in ‘boertigheid’ en ‘amoureusheid’ - vooral als ze daarnaast ook nog eens
bijzonder weinig ‘aandachtig’ waren - met een gerust gemoed konden
verdonkeremanen of kleineren, maar hij stond natuurlijk niet alleen. Misschien hadden
we ook Brederode liever uit de eretempel gehouden, maar we konden niet onder zijn
talent uit. Het verschafte ons de vrijbrief iedereen met een kleiner talent de
vergetelheid in te schoppen. En juist die kleinere talenten zijn onmisbaar voor een
compleet beeld van een periode. Zoals het nu is - sla er simpelweg de
literatuurgeschiedenissen, schoolboeken en bloemlezingen op na - krijgen we de
indruk of het gros onzer voorvaderen elke week zes dagen in de kerk en één dag op
de boerenkermis en in de kroeg zat: het was vanzelfsprekend omgekeerd.
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De canon van de literatuur is een beeld van onze eigen voorkeuren, een beeld van
de waardigheid en de waarden waarmee we ons zelf graag begiftigd willen zien, de
literatuur zelf doet er meestal niet aan mee. We sorteren, schiften, brengen rangordes
aan en zijn daarbij doof voor wat we niet willen of niet meer kunnen horen, blind
voor wat we niet willen of niet meer kunnen zien. De literatuur zelf ligt er; ongeschift
en hiërarchieloos; rijker dan elke inventarisatie van een oordelend en veroordelend
nageslacht. Ze blijft geduldig wachten in haar catacomben, klaar om door een nieuwe
generatie weer eens geheel anders geschift en gesorteerd te worden. Iedere
herrangschikking doet haar te kort, maar op een boeiende manier, omdat het ons
precies vertelt wat de besognes en de obsessies van de herrangschikkende periode
waren; iedere nieuwe canon is een leugen, maar een fascinerende leugen, omdat ze
de verantwoording vormt die de canoniseerders afleggen van hun verleden en van
hun eigen plaats in de geschiedenis. Het is een leugen die, als ik het zo hoogdravend
mag zeggen, de continuïteit van een cultuur garandeert. Nooit zal de som van alle
herrangschikkingen, nooit zullen alle hernieuwde canons bij elkaar ook maar bij
benadering een beeld van het totaal opleveren. Al voeg je duizenden echo's bij elkaar,
ze vormen nooit de oorspronkelijke stem. Daarom zullen er steeds weer nieuwe
canons volgen, er kan altijd nog een echo bij.
Bij het beeld dat we ons vormen van een oudere literatuurperiode krijgen we
onveranderlijk te maken met alle beelden die voorgaande generaties er zich van
hebben gevormd. We oordelen mede door hun filters, zien hun gekleurde brilleglazen
tussen het werk en onszelf geplaatst. Vaak werkt zo'n opgelegd beeld erg sterk. Lang
zijn de middeleeuwen donker gebleven. De achttiende eeuw werd onder het tapijt
geschoven. Nog altijd is in ons beeld van de zeventiende eeuw de constructie zichtbaar
die de negentiende-eeuwers ervan hebben gevormd.
Het is misschien niet ondanks, maar dank zij die negentiende eeuw dat mij
marktkreten, straatdeunen en opschriften - het lichte lied en de graffiti, zal ik maar
zeggen -
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steeds zoveel belangstelling hebben ingeboezemd. Van Lennep en Ter Gouw brachten
in die eeuw hun De Uithangteekens bijeen. De Koddige en Ernstige Opschriften, ‘op
luifels, wagens, glazen, uithangborden en andere taferelen’, die de zeventiende-eeuwer
Hieronymus Sweerts onder het pseudoniem Jeroen Jeroense uitgaf, werden er
herhaalde malen in herdrukt.
Met die negentiende eeuw in mijn achterhoofd en met de markten van mijn jeugd
op mijn netvlies - gelaagdheid en sensibiliteit ineen, traditie en leven, slib en polsslag:
daarin bestaat onze ontvankelijkheid voor literatuur - lees ik het gedicht van
bovengenoemde Aernout van Overbeke waarin hij een marktkoopman op luide toon
zijn ‘Extract van 't Kennipzaet’ laat aanprijzen. Je hoort zijn stem, zo naar het leven
getekend lijkt het. Lijkt het. Voor ons. Nu.
Wat verkoop ik?
Wat verkoop ik?

En dan volgt een lange opsomming van zaken die de koopman ‘de liefhebbers’ juist
niet verkoopt. De spanning wordt zo opgevoerd, en het herhaalde nee maakt straks
gevoeliger voor het ja.
Wat verkoop ik?
Wat ik verkoop?

Waarna, wederom in razendsnel tempo, een brallende reclame voor het ‘oprechte,
onvervalste’ (kakelverse, heerlijk heldere) middel dat hij wel verkoopt. Aanbevelingen
van gezaghebbende personen in overvloed aanwezig. Maar - nieuwe truc - hij verkoopt
het niet. Niet ‘voor de wind die der waayt, Noch voor de Haen die der kraeyt’.
Waarvoor hij het dan wel verkoopt?
Voor Jonge en oude luyden,
Voor warme en koude luyden,

Gerrit Komrij, Verzonken boeken

153
Kortom, voor iedereen. Op welke plaatsen het te gebruiken valt?
Gy gebruykt dit Extract, Heeren en Vrienden, binnen-huys,
En buyten-huys, of op 't dak van 't huys,

Kortom, overal.
Men gebruykt het 's morgens als men opstaet,
Men gebruykt het 's avonds als men te bedde gaet,

Kortom, te allen tijde. De doelgroep is zo groot als de mensheid, het marketinggebied
de aarde. Zowel in Honselersdijk, Konstantinopel als Sas van Gent, zowel voor de
lospoortige als de verstopte luiden, maakt dit middel dat je terstond al je miseriën
gezond en wel uitkakt.
De zeventiende-eeuwers waren in hun aanbevelingen wat scabreuzer, lichamelijker
en fantasierijker, maar nog altijd kan je bij hun kwakzalvers - of liever: bij hun
dichters die kwakzalvers ten tonele voerden - te rade gaan om de bluf en de hypnose
van de nieuwste reclame-taal te doorgronden. Waar blijft het definitieve vers over
de STER? Het is aan de dichters de ketting niet te verbreken.
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Letterkundig reizen
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Van bedstee tot badhuis
Nederlands en kosmopolitisch, het klinkt als twee zeer tegengestelde begrippen. Een
Nederlander slurpt zijn koffie, ruikt naar groene zeep, ronkt in een zweterige bedstee,
en vindt gewoon al idioot genoeg. De fantasie van de Nederlander is als de maat van
zijn onderbroek: twee maten te groot. Hij heeft een tochtige fantasie. Slechts zelden
zie je kosmopolitische Nederlanders.
Toch hebben er landgenoten bestaan die de wijde wereld introkken, panters en
zeldzame loopvogels. Af en toe duikt er in contreien waar je het niet verwacht een
zonderling op die bovendien - o wonder! - Nederlander is. Zijn vaderland was hem
te klein, de nationale borstrok te ruim.
Ze zijn als glimwormen, die landgenoten, ze gloeien op en verdwijnen weer. Wat
dreef ze naar verre streken? Wat is er van ze geworden? Glimwormen zijn intrigerend.
Wie is bij voorbeeld de Hollander over wie G. (‘Pino’) Orioli, vriend van Norman
Douglas, in zijn in 1938 verschenen Adventures of a Bookseller schrijft? Het was
een excentrieke klant die daar in zijn antiquarische boekwinkel in Florence kwam:
een Hollander die vloeiend Frans sprak en alleen maar boeken verzamelde die over
vlooien gingen. ‘Niet dat het excentriek is,’ vervolgt Orioli, ‘om je in een onderwerp
als dit te specialiseren; nee, het excentrieke van hem was dat hij dacht dat we de hele
dag door boeken over vlooien uit onze mouw konden schudden. Het had geen enkel
nut hem te vertellen dat we zijn adres hadden genoteerd en hem onmiddellijk zouden
waarschuwen wanneer we een item dat van belang voor hem kon zijn tegenkwamen,
en dat we al onze collega's hadden geïnformeerd dat we op zoek waren naar boeken
over vlooien; geen enkel, volstrekt geen enkel nut! Iedere morgen kwam hij de winkel
binnen en vroeg: “Eh bien, Messieurs, vous n'avez rien de nouveau sur les puces?”’
Even zie je hem, de verdwaalde glimworm. Waarom leefde hij daar? Waar is hij
gebleven? Wat kwam er terecht van zijn vlooiencollectie? Brandende vragen.
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Een andere uitgezworven Nederlander over wie ik iets meer zou willen weten is de
‘globetrotter’ die we in Das Kuriositäten-Kabinett (1923) van Emil Szittya
tegenkomen.
‘Begegnungen mit seltsamen Begebenheiten, Landstreichern, Verbrechern, Artisten,
religiös Wahnsinnigen, sexuellen Merkwürdigkeiten, Sozialdemokraten, Syndikalisten,
Kommunisten, Anarchisten, Politikern und Künstlern,’ zo luidt de ondertitel van dit
boek. Met meer trots wordt men in zo'n rijtje een Hollander gewaar dan op welk
erepodium ter wereld ook.
Deze Nederlander die ‘elk hoekje van de wereld kende’ was, volgens Szittya, de
journalist Van Osterfain. Oosterveen, I presume. Szittya ontmoette hem ten tijde van
het Eulenburg-proces op een bijeenkomst van homoseksuelen, in Parijs. Daar hield
iemand met een heel hoge stem, elegant gekleed en met talrijke ringen aan zijn vingers
een lezing: ‘Homoseksualiteit is een esthetisch probleem.’ Het was een nogal slappe
lezing, vond Szittya, maar er was een bont publiek aanwezig: ‘Van Osterfain, de
Hollandse journalist, met zijn lange rode berggeestenbaard, trippelde door de zaal
en vertelde aan iedereen die het maar horen wilde dat je homoseksueel moest worden
om interessant te zijn. Osterfain was qua aanleg in 't geheel geen “urning”, hij had
een nogal barse stem, was globetrotter, kende elk hoekje van de wereld en had van
alle geneugten des levens uit volle schalen gedronken. Uit verveling is hij ook
homoseksueel geworden. Hij stond er bekend om dat alleen jonge idealisten, die met
een avontuurlijk leven dweepten, hem vermochten te boeien.’
Wie was deze Van Oosterveen? Waar bleef deze Van Oosterveen? Ik ben naar de
wederwaardigheden van zo'n vlooienfanaat en zo'n homoseksueel uit verveling,
verwaaid in de wind, nieuwsgieriger dan naar het lot van menig Nederlander wiens
toorts volop heeft gebrand. Met één droge tik verdwenen deze glimwormen in de
eeuwigheid. Wie haalt ze uit het duister, wie speurt hun levensbaan na? Van Anna
van Gogh-Kaulbach weten we alles, en niets bleef ons bespaard van Herman van
den Bergh. De bedstee is uitgemest, wij verlangen naar sterrenhemels.
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Toen ik in een kranteartikel over Van Osterfain had geschreven ontving ik de volgende
reacties: ‘Die Van Osterfain doet me wel denken aan mijn oude vriend Hendrik Jan
Oosterveen, journalist, met rode haard en ook homoseksueel in de tijd dat ik hem
kende, van '31 af, maar met een totale bed-staat van 300♀. + 300♂.
Wel geen globetrotter, maar voor die tijd aardig bereisd, Europa, Egypte, het Duitse
oostfront in '14-'18 e.d.
Een rijpe figuur, over wie veel te vertellen valt. Geboortig uit Enkhuizen, dec. '82
en ook nog eens surnumerair bij de belastingen en accijnzen in Ommen, later journalist
van ca. '24 tot '40 in Den Haag, Hooikade 24, later in Amsterdam, Geelvinksteeg
e.a. adressen, en ca. '51 dood en begraven.
Dit is allemaal te weinig, maar toch een aanwijzing dat zulke buitenbeentjes bestaan
hebben.’ (J.F. Hengeveld, Harlingen).
‘Ik kende hem heel goed. Mijn man, journalist, bracht hem destijds zogezegd mee
het huwelijk in. Zij woonden beiden in het Spekstraatje in Den Haag en waren zeer
bevriend. Henk Oosterveen (niet Van) placht zijn jonge collega na diens nachtdienst
tegen het einde van de ochtend te wekken met gebakken eieren die dampend en wel
in de koekepan de straat overstaken. De Dennewegbuurt kende beide figuren en was
hen welgezind. Dit in tegenstelling tot de hoofdredacteur van het toenmalige Volk
in Den Haag, die zijn verslaggever op straffe van ontslag verbood met de notoire
homoseksueel Oosterveen “via” voor iedereen te zien en te ruiken gebakken eieren
om te gaan. Uiteraard werden het er toen nog meer. Beide mannen hielde van
provoceren. Henk O. leefde in die tijd van freelance-werk. Met de Enkhuizer Courant
had hij een soort contract lopen. Zijn intelligentie was even groot als zijn fantasie.
Hoewel hij maatschappelijk nauwelijks het hoofd boven water kon houden, behield
hij de allure van een grand seigneur. Zijn levensstijl bleef cosmopolitisch. Voor onze
kinderen was hij een onvergetelijke grootvader. Wij woonden destijds op de hoek
van de Groenburgwal en de Amstel. Wanneer ik met een baby thuiskwam uit het
Ooievarengesticht, stond Henkie Oosterveen klaar
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met een bos bloemen en liet zich fotograferen met de nieuwe burger op de arm. Wij
verhuisden in '51 naar Rotterdam. Het ging Henk O. in Amsterdam steeds slechter.
De logementen waar hij terechtkwam werden steeds armelijker. Zijn leven eindigde
in een logement aan de Prinsengracht waar hij ziek lag op een kaal dakkamertje. Het
was hartbrekend hem daar koud en uitgemergeld te zien liggen. Maar zelfs onder die
omstandigheden behield hij zijn waardigheid. Er was toen ook geen alcohol meer
voor hem. Verslaving daaraan heeft zijn lichaam en geest omgebracht. Voor mij is
hij een waar vriend geweest.’ (Ingeborg Donker Rutgers, Utrecht).
Spekstraatje, Geelvinksteeg, Enkhuizer Courant, dakkamertje: geen sterrenhemels.
Geen wereldsteden. Maar toch gereikt naar een sterrenhemel, toch in Parijs betrapt,
toch gereisd van boek naar boek.
Wij verlangen naar wereldsteden. Nóg zo'n glimworm in een wereldstad was de
journalist Esgo Taco Feenstra Kuiper. Hij publiceerde in 1905 Jeugdige Zondaars
te Konstantinopel. Over hem weten we nu meer. Het tijdschrift De Vernis (nr. 5,
1978 - er verscheen een tweede, licht gewijzigde druk van) bood een integrale herdruk
aan van dit boekje, ‘een moralistische vertelling over de situatie en het lot van jonge
knapen, die in het Constantinopel van rond de eeuwwisseling in bordelen, hotels en
badhuizen werden geprostitueerd.’ De inleiding is van Will Ogrinc, die op zoek ging
naar de auteur van dit in de Nederlandse literatuur niet rijkelijk bedeelde onderwerp.
Hij vroeg, zoals het betaamt, ook om inlichtingen bij de nog in leven zijnde dochter
van deze verdwaalde Nederlander. De dochter, die onder de naam Fenna Feenstra
meisjesboeken schreef met titels als Nelleke's opvoeding en Wij vrouwen van
Nederland, antwoordde de heer Ogrinc als volgt: ‘Ik peins er niet over gegevens,
laat staan herinneringen, over (aan) mijn goede vader aan een wildvreemde uit te
leveren. En dat op grond van dat éne ongelukkige, half-pornografische boekje, dat
hij waarschijn-
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lijk geschreven heeft, omdat het zo het snelst wat geld zou opleveren. - Het was geen
glorieus bestaan, dat mijn vader daar in Constantinopel leefde. Ik ken uw motieven niet, al vermoed ik ze wel, maar het is mij een raadsel, waarom
U nu, na 70 jaar, voor dit éne boekje, waar de Nederlandse literatuur heus niet zoveel
aan mist, wilt gaan wroeten in het particuliere leven van een hele familie, die met
dit “oeuvre” totaal niets uitstaande heeft.’
Dat de Nederlandse literatuur niet zoveel mist aan Jeugdige Zondaars te
Konstantinopel,* daarin heeft zij gelijk. Maar gelukkig achtte de heer Ogrinc onze
behoefte aan het determineren van glimwormen en de kennismaking met reizigers
die de bedstee verlieten voor het badhuis hoger dan haar valse schaamte.

Van harem tot Bismarck
Wie als kind, zijn neus platgedrukt tegen de stoffige ruit van een antiquariaat,
nieuwsgierig en dromerig tuurde naar folianten, opengeslagen bij een ingekleurde
bladzijde waarop Hollandse kooplieden onderhandelden met exotisch grijnzende
Japanners of waarop een stoet dieren, gebukt onder vreemde stellages, halfgeklede
inboorlingen en één in een tweedpak gestoken geoloog de hellingen van een
Zuidame-rikaanse vulkaan beklom, zo'n kind zal voor altijd de smaak van het
reisverhaal te pakken hebben gekregen. Hij zal ook enthousiast de verhalen lezen
van mensen die als vreemden door zijn eigen wereld op reis zijn en die zijn eigen
omgeving, zijn eigen manieren noteren als verbaasde nieuwelingen. De bedstee-mens
in het badhuis, de harem-mens in de bedstee, het prikkelt beide de zinnen. Ooit heeft
een sjah van Perzië zijn bevindingen tijdens een Europa-reis op schrift gesteld in een
vermakelijk dagboek.
Een uit een nog middeleeuws land afkomstige despoot reisde in de jaren zeventig
van de vorige eeuw door Rus-

*

Zie Averechts, pag. 264 e.v.
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land, door Duitsland, Engeland, Frankrijk, Zwitserland en Oostenrijk, ontmoette daar
tsaar Alexander II, Bismarck, Moltke, koningin Victoria, stoomlocomotieven en
balletdanseressen, hoe zou dat niet de nieuwsgierigheid wekken? De sjah heette
Nasreddin (1848-1896) en zijn reisverslag werd, vertaald, uitgebracht als Een harem
in Bismarck's Rijk.
Sjah Nasreddin valt in de westerse wereld van de ene verbazing in de andere, maar
nooit kritiekloos - daar zorgt zijn uitgekooktheid wel voor. Zijn notities van wat hij
om zich heen zag leveren door de tegenstelling van verhevenheid (hij, de zonnegod)
en nuchterheid (hij, de toerist) voorbeelden op van een volstrekt argeloze humor.
Nasreddins eerste dagboeknotitie, vanuit Moskou, is gedateerd 19 mei 1873. Twee
maanden later, in Londen en Parijs, is hij al merkbaar meer blasé geworden, maar
in Moskou stormen de vreemde gewoonten van de ‘ongelovigen’ nog op hem af en
bederven zijn ‘gezegende’ constitutie. Allereerst heeft hij kritiek op de
nieuwsgierigheid van de bevolking: ‘Ik houd niet zo van die kruiperige ontvangsten.
Zijn deze mensen nu helemaal en uitsluitend van mij? Kan ik hen naar believen het
hoofd laten afhakken? Nee! Waarom zijn ze dan hier en werpen ze zich voor mijn
voeten in het stof? Goed, hun heersers hebben het hun bevolen. Ik hou echter niet
van die bedrijvigheid en vriendelijkheid in opdracht.’ Een raadsel is hem verder de
vrijheid die bij de ongelovigen de vrouwen genieten. ‘Wat is me dat voor een
nieuwsgierig, met alle zintuigen opdringerig, dwepend en praatgraag geslacht, deze
vrouwen der ongelovigen!’ Vreemd vindt hij het uiteraard al dat de mannen één
vrouw hebben, maar dat ze die bovendien op vrije voeten laten rondlopen en overal
over laten meepraten is nog vreemder. Even ongewoon voor hem zijn de westerse
eetmanieren: hij en zijn gezelschap gooien tijdens een diner hun tafels om en hun
vorken weg om vervolgens op de grond hun maaltijd te gebruiken. ‘Waartoe hebben
deze ongelovigen eigenlijk vingers?’ Maar ondanks die ongemakken vindt hij, mild
genoeg: ‘Omdat ik nu eenmaal bij deze mensen ben, moet ik mij, al is het ook maar
in enkele gevallen, bij hun zeden aanpassen.
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Ze zijn zo voorkomend en welwillend dat men ook hen met wat inschikkelijkheid
bejegenen moet, zelfs wanneer men de Koning der Koningen is.’
Na Rusland is het Duitsland van Wilhelm I en Otto von Bismarck aan de beurt.
De ontvangst van deze ‘Duitse reuzen met hun stoere helmen’ is groots: ‘Ik, de
Koning der Koningen, ben wat stil geworden. Voor het eerst tijdens mijn reis merkte
ik, dat er ook wel eens een heerser van ongelovigen te benijden valt. Deze constatering
zal Allah me te zijner tijd zeker voor zijn rechtersstoel vergeven.’
De Duitse arbeidzaamheid en gevoel voor stiptheid ontlokken hem nogal eens een
sarcastische opmerking, maar al net als voor hun leger en hun spoorwegen (hij zal
zelf later in Perzië een spoorlijn van acht kilometer laten aanleggen die nog steeds
bestaat) heeft hij er bewondering voor. Zijn naaste gezelschap is inmiddels zo aan
de westerse zeden verslaafd geraakt dat het zich te goed doet aan de wijn. ‘Enkele
van mijn mensen,’ vertelt Nasreddin, ‘hadden zich al in Berlijn met de wijn van de
Duitsers volgepompt en hun plichten ernstig verzaakt. Hier, in Wiesbaden, waar de
wijn in stromen vloeit, bleken ze helemaal niet meer te houden. Toen ik om mijn
adjudant vroeg, bleek hij niet eens transportabel, laat staan dat hij op eigen benen
kon komen. Hij lag met anderen uit mijn gevolg in zijn kamer op de vloer te
kronkelen. Iedereen brulde: “Weg met Allah, wij willen ongelovigen worden!”’
Nasreddin neemt zich voor deze mensen, zodra ze weer in zijn rijk terug zijn, de kop
af te hakken en laat er zijn humeur en voorkeur voor de Duitse gastvrijheid niet door
bederven. ‘De Duitsers,’ noteert hij, ‘neem ik op in het boek van de mij sympathieke
mensen.’
Dan gaat de staatsiereis verder naar Engeland. Ook daar baart het uitbundige
gezelschap veel opzien (de juwelen op de kleding van de sjah waren niet te tellen en
onder zijn gevolg bevonden zich, behalve zijn vrouwen, zijn tabakspijpen-stopper
en tapijtenklopper) en vernemen we menige anekdote. Het lijden dat de sjah moet
verduren wanneer er te zijner ere salvo's klinken, die in zijn oren slechts heidens
kabaal voorstellen, en zijn minachting voor de Engelse neiging tot
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massieve bouwwerken (‘Nu willen ze een tunnel onder het Kanaal graven, eerdaags
gaan ze nog de lucht in’) zijn memorabel - evenals het telegraafgesprek dat hij in
Londen met Teheran voert en waarbij hij informeert of de rijst wel vet genoeg wordt
opgediend en of er rust in zijn harem heerst. De Engelsen zijn in elk geval goed voor
hun geld. Om de kans op de enorme lening die hij wil sluiten niet ongunstig te
beïnvloeden verdraagt hij er zelfs de praatjes voor de vaak van de journalisten (‘De
naam van één enkele onder hen betekent niets; bij elkaar echter noemt men hen hier
de publieke opinie. De grootste vertegenwoordigster van deze mysterieuze publieke
opinie, de zogenaamde Times, is tevens de machtigste. Waarom gaat zij niet op de
troon zitten?’)
Na al de bals aan de hoven van prinsen, lords en graven betekent de lauwe ontvangst
in Frankrijk voor hem een verademing. Ze hebben het in de republiek te druk over
het toekomstige staatsbestel en kunnen zich maar weinig om hem bekommeren.
Maarschalk Mac Mahon biedt hem geen galabal aan, maar stuurt hem naar een circus,
wat hem uit de aard der zaak maar matig bevalt: ‘Daar zou men van onze marktlieden
in Teheran veel kunnen leren!’ Een bezoek aan de volksvertegenwoordiging waar
om de futielste zaken gebakkeleid wordt geeft hem de conclusie in de mond dat
Frankrijk geregeerd wordt door zwetsers. ‘Westerse hervormingen in mijn land?
Wanneer ik een aantal verstandige mannen uit Iran hierheen zou sturen voor een
studie van het Franse parlement, dan zouden ze wel weten wat ze deden wanneer ik
ze de keus liet tussen mijn regering en zo'n heerserszootje als de 750
volksvertegenwoordigers van Frankrijk dat zijn. Ik geloof niet dat ze veel voor hun
voorbeeld zouden voelen.’
Door het ‘land van de kaasmakers’ (Zwitserland) en Italië bereikt hij tenslotte, in
juli 1873, Oostenrijk. Een observatie aldaar.
‘Ik nodigde de Oostenrijkse minister (Julius Graf) in mijn goedheid uit naast mij
op mijn tapijt te komen zitten. Hij aarzelde niet eens lang en sloeg zijn benen zo
handig over el-
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kaar als ik het bij de ongelovigen nog niet eerder gezien heb. Het was ongewoon
charmant zoals hij naast me zat. Daarop haalde ik mijn kleine doosje met
“blijheidspillen” uit de zak van mijn jas. Ik nam zelf een pil en hield hem de gouden
koker voor.
Hij keek echter vragend om zich heen.
“Opium, opium,” legde hem mijn minister-president uit.
De Oostenrijkse minister van buitenlandse zaken scheen echter nog steeds niet
van plan ook een pil te nemen.
“Dat zijn de pillen van het zalige gevoel. Neem er gerust een,” liet ik hem zeggen.
Graf glimlachte beleefd en meende: “Ik dank u voor de eer, maar ik heb nog
nergens pijn.”
Hoe kostelijk vond ik deze opmerking, toen Hadschi Mirza Hoessein-Khan haar
in mijn taal vertaald had! Hij had nog nergens pijn - komisch gewoon! Ze nemen
hier alleen maar opium wanneer zij lichaamsklachten hebben. Terwijl ik gedacht had
dat zijn goede humeur, dat mij zo aangenaam had getroffen, bij hem het gevolg was
van deze “pillen van het zalige gevoel”. Maar hij gebruikt nooit opium, verzekerde
hij mij, ook niet hasjish. Verbazingwekkend!’
Reizen verruimt de blik.

Tin-te-hohn-tse
Tin-te-hohn-tse, een Chinees die omstreeks dezelfde tijd naar Duitsland reisde, stond
daar zo paf van de zeden en gebruiken, dat hij na zijn terugkeer een Naturgeschichte
der weissen Sclaven schreef (aus dem Chinesischen übersetzt und mit 57 Illustrationen
versehen von Carl Reinhardt, Stuttgart, geen jaartal, maar van 1871).
Tin-te-hohn-tse ontdekte de diepste eigenschap van het Westen: de hang naar
slavernij. Alle mensen zijn er slaven, verdeeld in subtiele klassen en rangen. De
belangrijkste klasse is die van de ijzerslaven (servus bajonettum), de meest
gedresseerde en afgeblafte klasse (1870-1871 veranderde daar niets aan, integendeel):
‘Ihr gottverdammten Mil-
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lionenhunde! - Euch soll doch gleich ein
heiligeskreuzmord-schwefelsaureszehnfachgeladenes Donnerwetter in Eure
neunmalvermaledeieten Schindknochenlatschen fahren, wenn Ihr sie nicht besser
fortschleppen wollt und wieder einen so verfluchten Parademarsch aufführt, wie den
letzten.’ Een tour de force van de vertaler, aangezien dit in de oerversie (de Chinese)
luidde: ‘Ihr Budhamissliebigen zehnmalhun-derttausend menschbegleitenden
Vierfüssler! Euch soll zur Secunde ein
frommespagodenumslebenbringendesschwefe-lessigzehnmalsattes Gewitter mit
rollendem Donner in Eure u.s.w.’
Verder bestaat de mensengemeenschap er uit zilverslaven, inktslaven,
onderwijsslaven, kunstslaven, kroegslaven, huwelijksslaven, ordinaire huis- en
keukenslaven en modeslaven. Allen worden door hem naar hun kenmerken
geclassificeerd. Iedereen is er op uit iedereen tot slaaf te maken. Wie daar het best
in slagen zijn de belastingmandarijnen.
Ze hebben een machinale das uitgevonden die ze iedereen om zijn hals knopen.
De das telt het aantal malen dat men in- en uitademt. Aan het eind van elke week
worden de ademstoten afgerekend.
Ze komen zelfs extra innen wanneer er iemand doodgaat. Alleen soldaten zijn
daarvan vrijgesteld. Die mogen gratis kreperen, aldus de rare Chinees.
Merkwaardig zoals buitenlanders ons soms kunnen zien.

Een verzonken stad
Bij het verschijnen van de tweede druk van Pausin Johanna werd in de Volkskrant
de geschiedenis van deze vrouwelijke paus, die als Johannes VIII in de negende eeuw
bijna tweeëneenhalf jaar de troon van Petrus warmhield, afgedaan als een legende.
Dezelfde dag verscheen in die krant de advertentie voor het boek van de Griekse
auteur Emmanuel Rhoïdis verscholen tussen de personeelsadvertenties, oh, vindingrijk
weggemoffeld.
Trouw en De Tijd weigerden de advertentie zelfs: de sug-
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gestie dat een vrouw stedehouder Gods op aarde kon zijn werd ongetwijfeld als
stuitend en onzedelijk ervaren.
De Volkskrant vertelde er elders maar bij dat het om een legende ging en streek
intussen het advertentietarief op, volgens het roofvogelgebruik dat al zo oud is als
de weg naar Rome.
Zelf weet ik niet of pausin Johanna echt heeft bestaan of niet. Er is veel voor te
zeggen, er is veel tegen te zeggen, en dat hebben de geleerden de eeuwen door ook
uitbundig gedaan. Maar wat ik volstrekt niet begrijp is dat mensen die geen enkele
moeite hebben met de zweetdoek van Veronica, wederopstandingen van rinkelende
geraamten, onbevlekte ontvangenissen, een wandeling op het water, veranderingen
van wijn in bloed, heremieten die achtendertig jaar in een konijnehol zitten en heiligen
die drie etmalen lang onder water kunnen blijven om vervolgens biddend, maar
ongemeen monter weer naar boven te komen, bij het verhaal van deze pausin steevast
beginnen te roepen dat het hier om een legende gaat.
U moet het boek van Emmanuel Rhoïdis over Johanna, alias Johannes VIII, zelf
maar lezen. Het verscheen voor het eerst in 1865, maar het is nog altijd een levendig
boek: de geschiedenis van Johanna vormt voor Rhoïdis enkel de kapstok waaraan
hij vinnige opmerkingen, lakonieke terzijdes en satirische bokkesprongen over zijn
tijdgenoten, de literatuur en de godsdienst kan ophangen. Een ietwat bizarre kapstok,
ik geef het toe.
Het is een ironische roman die zich tegen de drie aarts-vijanden van de ironie richt:
de vrouw, de religie en de macht.
Alledrie kunnen ze geen grapje lijden, en het mag dus wel een meesterzet van
Rhoïdis heten dat hij ze wist te verenigen in één figuur: de vrouwelijke
godsdienstleider.
Ik was een jongen van nog geen twintig, toen ik dit boek voor het eerst las. Ik
woonde destijds in Griekenland. Ik was allerminst ironisch - een jongen van negentien
is verliefd, en pathetisch, en sentimenteel. Vrouwen, religie en macht boezemden
me danig ontzag in. Af en toe. Maar er zaten al
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scheuren in de voorhang. Ik was als het ware rijp voor - ja, waarvoor eigenlijk? Voor
het tegendeel, denk ik. En voor het omgekeerde. En voor het - nu ja, als het maar
drastisch was. Te veel van het goeie is nog niet genoeg, dat was zo ongeveer mijn
leus. In die situatie las ik Rhoïdis' boek. Het is, achteraf, het belangrijkste wat ik aan
dat land van geite-kaas en patriottisme heb overgehouden.
Het zou nog meer dan tien jaar duren voor ik op Syros kwam, het eiland waar
Rhoïdis werd geboren. Het is wel het eigenaardigste eiland van de Cycladen. Door
toeristen wordt het doorgaans gemeden. De hoofdstad Ermoupolis was in de vorige
eeuw een belangrijke transito-haven voor het Nabije Oosten. Roofvogels uit het
noorden - Hollanders, Engelsen - hielden er kantoor. Ermoupolis had na de
vrijheidsoorlog tegen de Turken een grote bloei doorgemaakt: het was neutraal
geweest, de katholieke bewoners hadden niet aan de opstand deelgenomen. De stad
stond zelfs enige tijd op de nominatie de hoofdstad van heel Griekenland te worden.
De handelaarsdochters volgden er de Parijse mode, er was een opera - de Scala van
Milaan in het klein - en de klanken van Strauss en Wagner dwarrelden over de
Egeïsche zee. Ermoupolis werd een prestige-stad: marmeren esplanades, een
neo-classicistisch raadhuis, pompeuze villa's aan de boulevard, kortom: Bismarck
in Hellas.
De belangrijkheid van de haven werd snel minder, in de negentiende eeuw al,
maar de stad ligt er nog steeds zo bij, bewoond door slaperige dorpelingen. Boerinnen
schuiven hun kinderwagens voort over marmeren pleinen en in de cafés die zich
gelijkvloers in het gigantische raadhuis hebben genesteld spelen schooljongens aan
het trekbiljart. Alles is decor. Al een eeuw. Alleen het dak van de Scala is ingestort.
In Ermoupolis werd Rhoïdis geboren. ‘Op de plek waar nu de rijke stad Ermoupolis
staat bevonden zich toen slechts naakte rotsen.’ Dit schreef Demetrios Vikelas, in
dat andere meesterwerkje uit de Griekse literatuur van de negentiende eeuw, Loukis
Laras. Hij had het over het jaar 1822. ‘Daar waar nu muziek opklinkt van de
marmeren esplanade, en
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waar de vrouwen van Syros hun lange zijden gewaden laten ruisen, gaven een paar
groentetuintjes en enkele fruitbomen blijk van de vlijtige gezindheid van de arme
eilandbewoners.’
Rhoïdis werd er in 1836 geboren. Hij zag er in zijn jeugd de ‘vooruitgang’,
handelsgeest, burgerdom: de wieg van een kosmopoliet.
Voor de bibliotheek van Syros staat nu zijn marmeren buste: een groot schrijver
in een verzonken stad.

Koksmaatjesperspectief
Overal, in het zuiden van Duitsland, loop je de kans opeens oog in oog te staan met
de beeltenis van die koning die zó weinig was dat, nu al een eeuw lang, duizenden
esthetische dwepers en stuurloze dromers, die al evenmin iets waren, van hem konden
maken wat ze wilden, in de hoop zelf wat licht te weerkaatsen van de zon die ze
eigenhandig uit die dode zwerfkei hadden gefabriekt - oog in oog te staan met de
beeltenis van Ludwig der Zweite, de waterkoning. Juist zijn gebrek aan smaak, zijn
rusteloosheid, zijn vochtige fantasieën bleken een noodzakelijk ingrediënt voor de
legende die komen zou: wie had zich over Ludwig verbaasd wanneer hij werkelijk
mooie paleizen had gebouwd en wanneer hij goud had gebruikt in plaats van verguld
zink? Zoiets is, als je rijk bent en koning, toch geen kunst?
Ludwigs trouwe onderdanenschaar - het dankbare nageslacht - heeft zijn
beeltenissen niet uit frambozenjam opgetrokken, maar uit brons: trouw is altijd solider
dan haar object.
Ludwig is hier alomtegenwoordig, waar je hem verwacht en waar je hem niet
verwacht. Voor Wagners villa Wahnfried is een borstbeeld van hem natuurlijk op
zijn plaats, hij heeft tenslotte een deel van diens draaiorgelmuziek voor
aquarium-nixen en vestzak-titanen, dat Zwarte Woud-geloei van een gecastreerde
Edelweiss-bacchant om een mythologische dirndl, zelf bekostigd.
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- Wat vreemd u hier in Bayreuth te ontmoeten, mevrouw. Ik dacht dat u nooit zo van
muziek hield?
- Muziek? Nee, daar kan ik volstrekt niet tegen. Maar ik aanbid Wagner.
Ook waar je hem nooit had verwacht in deze contreien sta je ineens tegenover
Ludwig. Zomaar om een hoek of opduikend uit het groen. Je wandelt door het bospark
dat Bamberg met het voorstadje Bug verbindt - hetzelfde vier kilometer lange pad
dat E.T.A. Hoffmann zo vaak volgde om, bij het vallen van de avond, in Bug met
zijn vrienden een glas, heel veel glazen te drinken en lange, heel lange gesprekken
te voeren, waarvan we de echo later terugvinden in Die Serapions-Brüder, het pad
ook waarop een gedenkteken ons eraan herinnert dat hij daar ‘de sprekende hond
Berganza’ ontmoette - en zie: fier tekent Ludwig zich daar tegen de eeuwenoude
eiken af, aan het einde van een Waldlichtung. Je zou bijna denken dat hij in een
vergeten hoek de wacht hield, als je niet zeker wist dat er in Duitsland geen vergeten
hoeken bestonden.
Hij is - vanzelfsprekend - weer mooier dan ooit. En van solide brons. Een nieuwe
generatie dwepers heeft zijn nagels rood gelakt en als je goed omhoogtuurt zie je
hoe ze een roze hartje op zijn wang hebben geschilderd. Ze moeten er hun leven
haast voor hebben gewaagd, zo tot in de wolken rijst het beeld op. De leden van de
Bambergse Ludwig-Kreis zijn, aan het begin van de eeuw, niet zuinig met brons
geweest. In de verte hoor je in een werkplaats in het centrum van Bamberg hun
kindskinderen, niet minder gezagsgetrouw dan hun vaders, als het ware al luid bezig
met het timmeren van ladders die hoog genoeg zijn om het nagelrood en het roze
hart zo snel mogelijk weg te poetsen. Want poetsen muss sein.
Of zou Ludwig er nog een poos zo bij mogen staan, met zijn vrouwelijke handen
en zijn zo aandoenlijke wang? Hoe lang duurt een poos?
De volgende dag koop ik, tijdens een uitstapje naar Neurenberg, aan een
boekenkraampje Aus meiner Lehrzeit in der Hofküche König Ludwig II. von Bayern,
voor vijftig
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Pfennig. Te geef, nietwaar. Vergenoegd stap ik er 's avonds in hotel Bamberger
Hof-Bellevue mee tussen de lakens: eindelijk zal ik eens niet opnieuw alle verhalen
horen over 's konings monomane hang naar Wagner, zwanen en bordkarton, maar
zal ik te weten komen wat hij at. Geen kijkje in de spiegelzaal, maar in de keuken.
Geen beschrijving van architectonische frambozentaarten, maar van een soufflé van
suiker, eieren en room. Andere koek. Niet zijn lievelingsaria, maar zijn
lievelingsgebraad. De volledige mens!
Het valt wat tegen. Theodor Hierneis - zo heet de kok - kwam in 1882, op zijn
veertiende jaar, als leerling in de koninklijke keuken terecht en bleef daar tot Ludwigs
dood, vier jaar later, werken. Toen hij het boekje schreef was hij zestig en eigenaar
van een succesvolle delicatessenwinkel en wijnhandel in München (‘wij verzorgen
uw Express-Diner op uw buitens, bijv. één blik Engelse oesters, allerfijnste kwaliteit,
slechts 1 Mark 20 Pf., één blik echte schildpadsoep, 2 Mark 50 Pf., een halve fles
Madeira 1 Mark, voorts diverse hors-d'oeuvres, zalm, paling in gelei, kaviaar,
ansjovispasta, alles in conserven, plumpudding in blik, alsmede alle garnituur en
toebehoren. Voor uw picnick zijn de blikken elk van hun eigen brander met spiritus
voorzien’), dus hij zou een slecht zakenman zijn als hij Ludwigs leven, dat hij vier
jaar zo ‘van nabij’ meemaakte, niet als een sprookje voorstelde. Helemaal gezond
en zich van zijn plichtsbetrachting bewust leek de koning hem op het laatst toch niet,
nee. Maar verder: majesteit voor en majesteit na.
Je krijgt het leven van de koning, dat verzoet de lectuur zeer, wel degelijk vanuit
het pollepelperspectief te zien. Tijdens Ludwigs onophoudelijke reizen tussen zijn
kastelen en jachthutten (‘hij leefde 's nachts’), zelfs tijdens zijn geïllumineerde
arresleetochten bij twintig graden onder nul, reisde altijd de keuken met hem mee,
een tiental dragers was soms enkel al nodig om het kristal, zilver en damast te
vervoeren. Een hele keukenslee gleed mee over het bevroren meer, reizen soms van
acht uur lang. Vanuit de optiek van Hierneis begeleiden ontbijt, diner en souper als
onverbrekelijke schaduwen de waanzin en het ideaal. Dat Ludwig zelfmoordge-
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dachten koesterde wéét hij, omdat de koning eens naar een keukenmes vroeg. En in
de nacht dat Ludwig en Dr. Gudden in de Starnberger See werden gevonden, drijvend
in het ondiepe water, hielp ook Theodor ze zoeken met - er waren niet genoeg
lantarens aanwezig - een compôteglas uit de keuken, waarin een kaars...
Koksmaatjesperspectief.
Na een verhaal over een bezoek van de sjah van Perzië met zijn gevolg, waarna
heel het paleis Herrenchiemsee grondig gereinigd moest worden, omdat de gasten
onder meer steevast hun neus hadden gesnoten in de gordijnen, en na een recept voor
getruffelde pauwen val ik, toch nog tevreden, in slaap.
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Surtout point de théorie!
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Het catlinisme
Er zijn veel pogingen ondernomen de kwalen van mens en maatschappij onder één
noemer te brengen, in één quasiwaterdicht systeem zowel de oorzaken ervan te
verklaren als genezing te bieden, en door één invalshoek samenhang te verlenen aan
heden, verleden en toekomst, aan zowel het essentiële als het toevallige. Verbluffend
simpel leken die constructies achteraf, alsof ze er alleen maar op hadden gewacht
tot iemand ze zou formuleren, of verschijnselen die sinds onheuglijke tijden een
sluimerend bestaan hadden geleid ineens pas écht, in alle hevigheid bestonden.
Moeilijkheden die zich altijd als vanzelf hadden opgelost leken nu ineens wérkelijk
opgelost omdat ze op hun status van moeilijkheid waren betrapt. Verklaring en
remedie ineen, dat was het geheim. Zo ontdekte een Duitser in de negentiende eeuw
dat de mensheid in een miserabele staat verkeerde omdat de produktiemiddelen in
handen van enkele particulieren waren. Wanneer men dat maar lang genoeg
schandelijk vond werd op den duur iedereen gelukkig. Met uitzondering, natuurlijk,
van voornoemde particulieren. Die hernieuwde rangschikking van het bestaande,
‘theorie’ genaamd, ging er in als koek. Duizenden propagandisten verzekerden zich
in een hitsige jacht op produktiemiddelen van hun plaats vooraan in de rij.
In dezelfde eeuw vond een Oostenrijker juist weer uit dat zowel de oorzaken als
de genezingsmogelijkheden van onze ellende en frustraties gelegen waren in ons
onderbewustzijn dat fungeerde als een voorraadschuur voor verdrongen verlangens.
Iedereen stond versteld van die terminologische reorganisatie uit het Land des
Lächelns. Duizenden propagandisten nestelden zich snel met een kassa bij de deur
van de voorraadschuur.
Het moeten de vooruitzichten van macht en geld zijn geweest die voor zo'n gretige
aanhang zorgden, anders kan ik niet verklaren waarom zoveel andere systemen uit
de negentiende eeuw zonder succes bleven. Zoals, bijvoorbeeld,
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het theoretisch werk van de Amerikaan George Catlin: zijn systeem is niet minder
monomaan dan dat van Das Kapital of Die Traumdeutung. Het verklaart op eenzelfde
wijze alles, het is een heilsleer, wat al niet, en toch heeft naast het marxisme en het
freudianisme het catlinisme nooit een plaats gekregen. Terwijl ook Catlin zijn op
één formule teruggebrachte invalshoek, zijn basisvondst, verdedigt met dezelfde
heilige ernst, met een pedanterie die, in werken van de geest, zeer aan mij besteed
zijn. Zijn theoretisch hoofdwerk bezit de simpelheid die alleen het genie eigen is en
het is grondig... belachelijk. Waarom ook niet? Is een systeem soms minder
belachelijk, alleen omdat het miljoenen volgelingen heeft opgeleverd? Goedschiks
of kwaadschiks?
De mens in de gecultiveerde, westerse maatschappij heeft volgens George Catlin
al zijn ziekten, zijn geringe levenskansen en maatschappelijk falen te wijten aan het
feit dat hij met zijn mond open slaapt. Voilà. Dat is alles. Maar Catlin staaft deze
formule met zoveel argumenten en doet dat zo stellig dat we na lezing van zijn
handboek Shut your Mouth (1864, vijfde en uitgebreide druk 1873) de wereld alleen
nog maar onder het aspect van het catlinisme kunnen zien. Elk sterfgeval, elke rimpel,
elke tegenslag, alle eenzaamheid is alleen maar een kwestie van mond open of dicht.
George Catlin ontdekte die hoeksteen van de menselijke conditie toen hij tijdens
zijn langdurig verblijf onder de Indianen van Noord-Amerika (hij schreef er een
groot boek over) werd geconfronteerd met het verschijnsel dat de moeders daar hun
baby's, als ze in slaap vielen, steevast de mond toeduwden. Bovendien sliepen die
‘wilden’ altijd in zo'n houding dat hun onderkaak niet naar beneden kon vallen. Alle
Indianen bereikten zo een respectabele leeftijd en vergelijking met de statistieken
uit de ‘beschaafde’ wereld leerde dat kindersterfte er nagenoeg onbekend was.
(Statistieken uit de tijd dat de beschaving nog niet haar zegeningen als whisky, bijbels
en zakspiegels exporteerde.)
Van de Indianen leerde Catlin dat de natuur de neusgaten heeft geschapen om er
de lucht mee te verwarmen en te filteren. Wie door zijn mond open te houden, vooral
als 's nachts
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de rest van het lichaam vrijaf neemt en de temperatuur daalt, rechtstreeks koele en
vervuilde lucht in zijn longen laat ploffen sterft vroeg, of wordt in het gunstigste
geval doofstom en idioot. Of krijgt een bochel. Doofstommen, gebochelden en idioten
kwam Catlin onder de Indianen niet tegen, maar hoog was het percentage ervan, net
als bij de kindersterfte, weer in het beschaafde westen. Hij noemt bloedstollende
cijfers. Zag iemand ooit een paard dat zijn muil schaapachtig liet openhangen? Het
slapen met open mond was, dat stond voor Catlin als een paal boven water, het ergste
kwaad dat de mensheid teisterde. Het was verantwoordelijk voor alle ellende, het
dunde de gelederen erger uit dan oorlog en epidemieën. Wie wilde bijdragen tot het
herstel van de maatschappij en de redding van de mensheid hoefde alleen zijn mond
maar dicht te houden.
De gevolgen van openstaande monden worden door Catlin realistisch geschilderd.
De helft van alle kinderen sterft alleen al in Europa voor hun vijfde levensjaar omdat
hun moeder ze in hun warme bedden niet vroegtijdig de mond leert sluiten. Wie het
overleeft begint te snurken en verschrikkelijke nachtmerries kondigen opnieuw zijn
dood aan. Dat gaat van kwaad tot erger. De neusgaten, die miraculeuze viaducten
die voor het respiratoire evenwicht moeten zorgen, blijven ongebruikt: gras en onkruid
nestelen zich erin en ze worden de zetel van Polypus. De tanden, die geen enkele
belemmering ondervinden, groeien alle kanten op en, mét de ontstekingen, vervormen
ze het gezicht, zodat de schoonheid en aantrekkelijkheid verdwijnen en de kansen
op huwelijk en carrière aanzienlijk dalen. Wie met open mond slaapt of rondloopt
wordt uiteindelijk afschrikwekkender dan de hyena of de aap. Zijn hersenen en zijn
stem worden aangetast. Wie zich niet vastbesloten voorneemt te kiezen - zijn mond
dicht of het graf - wordt een crétin, een debiel. Reumatiek, rugpijn, tic-douloureux,
niets blijft hem bespaard, tot de dood erop volgt.
Catlins voorstel de monden eensgezind te sluiten is gericht aan alle moeders,
dokters, verpleegsters, generaals, schoolmeesters en chirurgen ter wereld. De leuze
Shut your
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Mouth zou boven elk bed moeten hangen. Epidemieën kunnen alleen worden
onderdrukt door iedereen die met open mond slaapt te evacueren.
‘Als ik een miljoen dollar had,’ besluit Catlin, ‘en ik moest ze zo heilzaam mogelijk
besteden, dan zou ik ze investeren in vier miljoen exemplaren van mijn boek.’ Kaken
aller landen, verenigt u.
Tenminste vijf drukken heeft Shut your Mouth beleefd. Maar ondanks de beloften
van een wereld zonder ziekte en voortijdig overlijden, zonder nachtmerries en
ongelijke kansen, heeft het catlinisme niet gezegevierd: als heilsleer viel ze zélf ten
prooi aan kindersterfte.

Over het komische
Theorieën zijn vaak aandoenlijk, vooral op gebieden die je maar moeilijk met
onbetwistbare, mathematische meetlinten kunt ompalen, zoals de literatuur, de
esthetica, de kunst. Maar onstilbaar blijkt juist hier de drift tot theorievorming.
Aandoenlijk ook is, daarbij, altijd de verklaring van de theoreticus dat zijn theorie
de beste is van het stel; of hij ontkent zelfs, koudweg, het bestaan van andere
theorieën.
Theorieën in de literatuurwetenschap zijn doorgaans een dekmantel, en dragen
een element van huichelachtigheid in zich. Literatuurstudenten die een sluitend
systeem aanprijzen omdat dit (hoe nobel) morele en persoonlijke maatstaven uit zou
sluiten zijn zelf gewoonlijk nog te myoop om de duvel hardop voor te lezen en niet
in staat maar één opmerking van zichzelf te ventileren die - kortom - persoonlijk is.
Er zijn ook wel eens theorieën die aangenaam zijn, die worden opgeworpen omwille
van het spel, om duidelijk te maken in plaats van te verhullen. Friedrich Georg Jünger
(de broer van Ernst) ontwierp er zo een, en wel over de humor, in Über das Komische
(Zürich, 1948).
Wat is humoristisch, en wat niet? vraagt hij zich af.
Hoe veralgemeniserend zo'n theorie ook is, culturele vooroordelen zijn niet uit te
bannen. Jünger noemt het wél ko-
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misch wanneer iemand die door vergif wil sterven een verkeerde fles pakt en in plaats
van het gif een slaapdrank door zijn keelgat giet, en hij noemt het beslist níet komisch
wanneer iemand die niet van plan is zelfmoord te plegen in plaats van de slaapdrank
het gif neemt en sterft.
Ik moet om dit laatste harder lachen dan om het eerste. De theorie van Jünger
gebiedt dat slechts het eerste komisch is. Een mooie theorie voor hem en zijnsgelijken,
maar ik zit blijkbaar misantroper in elkaar.
Toch zal ik zijn theorie puntig samenvatten: 1. Wil er een humoristische situatie
ontstaan dan moet er van een conflict sprake zijn; 2. De beide partijen in het conflict
moeten niet tegen elkaar opgewassen zijn (in tragische situaties zijn ze dat juist wél);
3. De inferieure partij is de provocateur, van haar moet het initiatief uitgaan; 4. De
superieure partij moet van repliek dienen en 5. De provocatie moet onaangepast zijn
(Don Quichotte valt de windmolens aan), de repliek aangepast (op het pakken van
de verkeerde fles mag geen sterfgeval volgen).
Jünger geeft ook voorbeelden van komische situaties, waarin deze elementen van
zijn theorie duidelijk werkzaam zijn. De situatie waarin zijn theorie het hevigst woedt,
waarin genoemde vijf punten zich als ribben door de huid van de gebeurtenis heen
persen, díe situatie moet natuurlijk het paroxisme van humor vormen.
Ze is als volgt. Een reiziger met een komisch spraakgebrek (hij stottert) arriveert
op het laatste moment op het station en informeert bij een andere reiziger van welk
perron zijn trein vertrekt. Zijn grote haast is in conflict met de langzame manier
waarop hij zijn vraag stelt, met al de haperingen waarmee hij het vraagteken aan het
eind van de zin bereikt. De tweede reiziger stottert evenwel ook; het is een zeer
onaangepast initiatief om, wanneer je haast hebt, een stotteraar naar de weg te vragen.
De ondervraagde antwoordt niet, hij blijft stug zwijgen, omdat hij beseft dat het niet
geheel van lijfsgevaar is ontbloot wanneer je een stotteraar stotterend van repliek
dient. Hij maakt dus (gepaste repliek!) gebaren, die niet worden begrepen.
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‘Wil men hier nog een pointe bij,’ zo besluit Jünger, ‘dan ligt het voor de hand de
trein in de tussentijd te laten vertrekken.’
Voilà het toppunt van humor, theoretisch onderbouwd. Maar ik vind het niet leuk.
Tegen zo'n berg Attisch zout ben ik niet opgewassen.
Jüngers theorie is stimulerend, voornaam, wat al niet, maar als het op voorbeelden
aankomt blijkt dat zijn en mijn idee van wat humoristisch is verschillen. Het gaat er
gewoon om, besef je, wie zo'n treinverhaal schrijft. Het is een kwestie van een eenling.
Ook Jüngers theorie pretendeert niet meer te zijn dan een kwestie van een eenling,
gelukkig.

Over het tragische
Waar moeten we om huilen? Dat willen we dus ook graag weten, en we ontwerpen
daarvoor weer een theorie. Uiteindelijk komt het er hier eveneens op neer dat we
alleen maar op de hoogte worden gebracht van het gevoel voor tragiek van de
ontwerper van de theorie, en dat een ander om iets heel anders moet janken, maar
goed, we waren nu eenmaal verzot op dat soort dienstregelingen voor vage terreinen,
op schema's die ons precies weten te vertellen dat de mens om dit-en-dit gegarandeerd
anderhalve decibel smartelijker weent dan om dat-en-dat. Mits zo'n dienstregeling
niet te lang duurt en het schema geen marsorder wordt.
Wat is tragisch, een beetje meer tragisch, en wat bij uitstek tragisch? Wat maakt
het vochtigst? De fontein heet in dit geval Friedrich Schiller.
In 1792 verscheen Über den Grund des Vergnügens an tragischen Gegenständen
en aansluitend daarop, in hetzelfde jaar, Über die tragische Kunst.
Ook aan de tragiek liggen, blijkt bij Schiller, conflicten ten grondslag. Hier zijn
het de conflicten tussen de morele wetten en de natuurwetten, tussen het zedelijke
en het zinnelijke. Maar het is geen onaangepast conflict, zoals bij de humor. De
tragische figuur dient juist aangepast te zijn, een
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‘algemeen-menselijk’ karakter te hebben. Hij mag geen schurk zijn, en geen heilige
of martelaar. Dit bracht, al vijfentwintig jaar eerder, Lessing in de Hamburgische
Dramaturgie op de stelling dat er dus nooit een christelijk treurspel kon bestaan, en
bij Schiller ligt het ideaal van een tragische held ‘in gleicher Entfernung zwischen
dem ganz Verwerflichen und dem Vollkommenen.’
Hij spreekt, in de geest van de filosofie van zijn tijd, veel over het ideale, het
moreel-doelmatige en het verhevene. Ons interesseert alleen zijn theorie. Hij zelf is
daar ook niet ongevoelig voor: hij houdt het voor mogelijk uit zijn opvattingen een
scala samen te stellen van het genoegen dat we aan tragische situaties beleven ‘van
de onderste tot de hoogste trede’, en ‘a priori de graad van de aangename of
smartelijke ontroering vast te stellen’ die wordt opgeroepen. Misschien, zegt hij, is
het zelfs mogelijk alle schakeringen en variaties van de tragedie in één volledige,
uitputtende tabel bijeen te brengen ‘und den Grad sowohl als die Art der Rührung
im voraus zu berechnen.’
Zo mogen we het horen.
Wat kan een schrijver, een tragedie-schrijver in dit geval, doen om het medelijden
te stimuleren, om de ontroering die het gevolg is van het drama groter te maken?
1. Het lijden moet een hevige, levendige indruk maken, en dus moeten we er zelf
getuige van zijn en het niet van horenzeggen hebben. Want in dat geval dringen de
besognes van de verteller of berichtgever (bode) zich tussen ons en het leed.
2. Toch kan het lijden een levendige indruk maken zonder medeleven op te wekken,
wanneer de waarheid ontbreekt. We moeten ons een voorstelling van het leed kunnen
maken, de voorwaarden voor het lijden moeten ook in ons latent aanwezig zijn. Er
moet sprake zijn van een congruentie tussen ons en het lijdend voorwerp. Hoe meer
gelijkenis, hoe meer medeleven. Daarom moet de tragische held ‘algemeen-menselijk’
zijn, zijn zedelijke basis met de mensen delen. (We zouden dat nu een
identificatie-theorie noemen.)
3. Naast de levendigheid en de waarheid van de tragische situatie is de volledigheid
een vereiste. De uiterlijke omstan-
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digheden en de nevenhandelingen moeten een eenheid vormen met de tragische
handeling. Oorzaken en gevolgen, kettingreacties en consequenties moeten meespelen
in het geheel.
4. Tenslotte moet de werking van de smartelijke situatie onafgebroken zijn. Want
het beleven van leed is een toestand van dwang waaruit we ons steeds willen
bevrijden. De schrijver moet ons dus met geweld aan de illusie die hij schept
vastketenen. De schrijver wendt de tweespalt tussen ontsnapping en genot ten eigen
bate aan door er scènes tussen te voegen waarin van andere, ja tegengestelde gevoelens
sprake is. Des te harder komt daarna de tragiek weer aan. Hoe kan de kunstenaar de
marteling verlengen zonder dat de toeschouwer zijn medeleven verliest? Ziedaar de
precaire balans. De ware tragedieschrijver is hij die zijn publiek het handigst inpalmt
en zoethoudt; het knaleffect, het hele drama in één klap is voor de beginners.
Tot zover Schillers praktische uitwerking. Kortom: bent u een tragische figuur,
boots dat dan lijfelijk na, pas u bij het niveau van de mensen aan, laat geen smartelijk
detail onvermeld, houd de spanning er vooral een beetje in, en tranen met tuiten
zullen uw deel zijn, u wekt compassie zonder weerga.
Of u schrijft Schilleriaanse drama's.
En die schreef Schiller het beste.
Ook hier diende de theorie voornamelijk ter individuele rechtvaardiging. Wee je
gebeente als een coherente groep een theorie verkondigt. Het dogma loert om de
hoek. Macht is het einddoel.
Daartegenover staat de verbrokkeling, die door fanatici en garnaleverstanden
gelijkelijk wordt verfoeid - staat het individu, dat nu niet meer zo in tel is.
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Ouwe boeken en jonge jongens
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Winckelmann en Arcangeli
Johann Joachim Winckelmann, een gevierd geleerde uit de achttiende eeuw, de vader
van de archeologie en het classicisme, de verheerlijker van het Helleense
schoonheidsideaal, de schoenlapperszoon wiens salaris door de paus persoonlijk
werd verhoogd opdat Frederik de Grote hem niet zou wegkapen, de invloedrijke
auteur van de Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke in der Malerei
und Bildhauerkunst en de Geschichte der Kunst des Altertums, het symbool van een
tijdperk, werd op 8 juni 1768 in Triëst vermoord door een criminele kok van achter
in de dertig die in de hotelkamer naast de zijne logeerde en de omineuze naam
Arcangeli droeg.
Winckelmann had deze Francesco Arcangeli, gedurende de week die ze samen
optrokken, enkele malen de gouden en zilveren medailles laten zien die hij kort
tevoren als eerbewijs van keizerin Maria Theresa en haar minister Kaunitz had
ontvangen. Deze medailles zijn de geschiedenis ingegaan als het motief voor de
moord. Meer dan tweehonderd jaar staat Arcangeli nu al te boek als een moordenaar
uit hebzucht: roof was zijn drijfveer. ‘The idiot, unknown to himself, had extinguished
the greatest scholar in Europe,’ schrijft A.L. Rowse in zijn Homosexuals in History,
en met deze tegenstelling, schurk versus nobele geest, idioot versus geleerde, leek
de kous af.
In het in de reeks L'instant romanesque bij Balland verschenen Signor Giovanni
maakt Dominique Fernandez op half-essayistische, half-verhalende manier van
Winckelmanns acht laatste dagen in Triëst een drama van schaamte en verdringing
waarbij heel andere tegenstellingen een rol spelen en de dood van Winckelmann
onontkoombaar verweven is met zijn (op de mannelijke schoonheid gerichte)
esthetische idealen.
Dominique Fernandez analyseert de getuigenverklaringen uit de processtukken
en stoot daarbij op eigenaardigheden. Waarom liet Winckelmann zich ‘incognito’,
als Signor Gio-
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vanni, in het hotel inschrijven? Waarom was Winckelmann, in de uren dat hij nog
leefde, half gewurgd en door zeven messteken verwond, té vermoeid zijn
drielettergrepige naam mee te delen, maar ging hij wél, met gebruikmaking van heel
wat meer lettergrepen, in op de aard van de medailles? Wekte het geen bevreemding
dat Arcangeli en Winckelmann gezamenlijk het matrozenvolk langs de kaden en
haven opzochten en 's avonds de maaltijd op Arcangeli's kamer gebruikten? Waarom
legde Arcangeli zo de nadruk, met een verward verhaal, op zijn getrouwde staat?
Diende dat als verzachtende omstandigheid om de bourgeois-moraal van de stedelijke
notabelen te behagen, of als... dekmantel? Waarom repte Arcangeli er bij herhaling
van dat hij Signor Giovanni voor een jood of lutheriaan had aangezien? Diende dát
enkel als verzachtende omstandigheid om de katholieke moraal van de notabelen te
behagen, of als... suggestie voor iets anders? Waarom zocht de aanbidder van gladde
efeben de vriendschap van een pokdalige, al wat oude jongeman?
‘Zijn,’ luidt de vraag in dit boek, ‘de efebendweperij van Winckelmann, zijn
literaire cultus van de androgynie [...], zijn kuise lofzang op de onschuld en de
volmaaktheid van de antieken, zijn vage aspiraties in de richting van een gemeenschap
van jongemannen die door de liefde voor het Schone wordt bijeengehouden en, aan
de andere kant, het avontuur dat hem in Triëst wordt toegedacht niet volstrekt
onverenigbaar? Hoe valt het te verklaren dat een man voor wie de homoseksualiteit
niet meer dan een geestelijke uiting is zich hecht aan iemand die jong, mooi noch
beschaafd is? Hoe kunnen we ons ook maar één seconde voorstellen dat Winckelmann,
die ene keer dat hij uit de ideale sferen van zijn platonische liefde neerdaalt, zo'n
louche, smerige en abjecte figuur als deze Toscaanse kok en dief uitkiest om er zijn
idee mee in praktijk te brengen? [...] Het is niet te geloven dat een lichamelijk
geschonden en onooglijke analfabeet uit het riool tastbaar de plaats heeft ingenomen
waar de Conservator van de Romeinse Oudheden in verbeelding zijn Antinoüssen
en Apollo's streelde. Werkelijk, alleen de medailles kunnen deze misdaad verklaren.’
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Het antwoord op deze vragen in Signor Giovanni luidt dan: niet de medailles, maar
een crisis in Winckelmanns leven hebben tot zijn dood geleid, een dood die hij moet
hebben voorvoeld, ja zelfs verlangd. Wat voor een crisis? De ontdekking van het
dubbelleven dat hij, van eenvoudige komaf, altijd had moeten leiden - want alleen
wie van aristocratische afkomst was kon in die tijd openlijk homoseksueel zijn; voor
zonen van handwerkslieden restte de veinzerij, het dubbelleven en de sublimatie:
‘Waarom zich beperken tot een van deze beide levens: het leven gewijd aan de kunst
en de Griekse vormen? Waarom niet eens een gooi gewaagd naar het andere? Waarom
niet, al was het maar voor één keer, afdalen naar de afgrond - want zo kwam hem de
onbekende wereld van de seksualiteit voor - naar de afgrond en het schandaal van
een werkelijk liaison? De homoseksualiteit waarvan hij droomde - dat wil zeggen:
de vreedzame uitwisseling van nobele sentimenten en harmonieuze gebaren in een
algemene atmosfeer van welwillendheid - viel voor hem niet te realiseren: hem restte
dan tenminste nog de clandestiene oplossing, hij kon tenminste nog kiezen voor de
ontering en de schaamte.’
In die gemoedsstemming ontmoet Winckelmann in de ‘tweeslachtige’ stad Triëst,
waar Duitsland en de Middellandse Zee elkaar ontmoeten, de pokdalige Arcangeli,
die alles doet om de val open te zetten waarin Winckelmann graag wil lopen: deze
sluwe, op geld beluste outcast legt Winckelmann zijn hele verleden bloot: ‘En hij
heeft hem goed ingeschat: bij de aantrekkingskracht van de bediende voegt hij het
prestige van de schurk. Om de liefde te bedrijven met een proleet die ook nog een
misdadiger is: ziedaar een onverwacht buitenkansje voor een man die zich alleen
door het slijk en de schande van zijn remmingen kan bevrijden.’
En Dominique Fernandez besluit: ‘Verbaas u dus niet bij Winckelmann vlak naast
een wazige cultus voor het schone een dierlijk, aards driftleven aan te treffen [...];
in zijn verafgoding van blonde Adonissen en de sensuele koorts die in hem brandt
voor een donkere pokkenlijder, in zijn etherische neo-classicisme en zijn hitsige
furie, in Winckelmann en
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Signor Giovanni zie ik alleen maar de twee gezichten van één en dezelfde persoon
[...]. Arcangeli bezit drie hoedanigheden die Winckelmann ertoe kunnen bewegen
met hem in het slijk te rollen: hij is sociaal inferieur; lichamelijk afstotend; en tenslotte
een crimineel. De zoon van een Brandenburgse schoenlapper kan zijn homoseksualiteit
alleen als een kastijding beleven, op de toppen en in de ravijnen van het schuldgevoel:
hij wordt driedubbel op zijn wenken bediend.’
Zo geeft Fernandez de moord op Winckelmann, als het mij vergund is het zo uit
te drukken, kleur en diepgang, en laat haar boven het toevallige van een ordinaire
roofmoord uitstijgen. Ze wordt de kroon op een verhouding van verraad en schaamte,
verraad aan een sociale klasse en de schaamte van de anonimiteit. De hebzucht werd
na de steek-partij - het leek wel een stilzwijgende afspraak - door zowel Winckelmann
als Arcangeli als enige drijfveer naar voren geschoven: wat wilde Winckelmann
verbergen, waaruit Arcangeli zich redden?
De laatste dagen van Signor Giovanni worden bij Dominique Fernandez een week
van boete en schuld, een week die representatief is ‘voor een bepaalde periode in de
geschiedenis van de homoseksualiteit. Deze periode begon met de opkomst van de
bourgeoisie, aan het eind van de achttiende eeuw, toen de nieuwe moraal van
produktiviteit en winst alles uit het openbare seksuele leven wat op wanorde, luxe,
spel en vrijblijvendheid duidde elimineerde. Twee eeuwen lang werden de
homoseksuelen tot een dubbelleven veroordeeld. Schoonheid als cultus, lelijkheid
als praktijk. [...] Arcadische herdersuurtjes naast pisbakavonturen.’
Een ‘moderne’ Winckelmann. Tot tweemaal toe wordt in Signor Giovanni de
uitspraak van de geleerde heer geciteerd dat ‘mensen die alleen maar door de
schoonheid van vrouwen worden getroffen en niet, of slechts weinig, worden ontroerd
door de schoonheid van mannen zelden een onpartijdig, vitaal en aangeboren instinct
voor de schoonheid van kunstwerken aan de dag zullen leggen.’
Het is of Dominique Fernandez wil zeggen dat mensen die niet homoseksueel zijn
nauwelijks in staat kunnen worden
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geacht met enig inzicht de omstandigheden na te voelen die hebben geleid tot
Winckelmanns dood.

Jan-Willem en Rutger-Jan
Wie in de negentiende eeuw de emoties van de vriendschap, min of meer
homo-erotisch getint, onder woorden wilde brengen trof daarvoor in de
kostschoolwereld een wel heel passend milieu aan. Scholen waren hogedrukketels
waarin hartstochten en vijandschappen konden gisten en zieden zonder dat aan de
christelijke plicht van de huwelijksvoorbereiding een aderlating hoefde te worden
toegediend en de jongenskiel als losprijs hoefde te worden geofferd op het altaar van
het eeuwig-vrouwelijke der giechelende meisjes-schaar. Binnen de spelregels van
deze strikt aan jongens voorbehouden reservaten kon, zonder dat de loenzende deugd
en het schele fatsoen er aanstoot aan namen, ineens naar hartelust worden geweend,
gestraft en geknuffeld, nagenoeg zoals heden ten dage binnen het reservaat van het
voetbalveld. Armen die om fiere schouders worden geslagen, handen die door het
haar van ondeugende krullebollen strijken, wangen die elkaar raken, benen die elkaar
voelen, vingers die elkaar knijpen, al deze uitingen van genegenheid en plaagzucht
die in het dagelijks leven zouden worden bekeken met een wenkbrauw die in heel
haar welving het woord bedenkelijk uitschreeuwde, waarvan elk haarpuntje een
driewerf foei de wereld inzond, zijn in zo'n omgeving plotseling aanvaardbaar. Voor
de simpelen van geest is alles simpel en de diepere gemoedstoestanden waaruit zulke
handtastelijkheden voortspruiten worden alleen door the discerning eye herkend. Er
moet, om méé te vibreren, als het ware een speciaal stel snaren in de boezem zijn
aangebracht.
De Engelse literatuur van de negentiende eeuw kende een lange traditie van dit
soort boeken: van Tom Brown's Schooldays (1857) en Eric: or, Little by Little (1858),
die nog zwaar moralistisch bepleisterd en ook in Nederland zeer populair waren, tot
Tim (1891) van Howard Overing Stur-
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gis. Het laatste boek, waarin de liefde tussen twee jongens op Eton centraal staat, is
al weer veel uitgesprokener dan de eerste in de rij. Zover leek men in Nederland niet
te kunnen gaan. Toch kennen wij uit hetzelfde decennium van die eeuw Jan-Willem's
levensboek. Losse bladen verzameld door H.J. Schimmel: het verscheen in 1896. De
schrijver van toneelstukken en (vooral) historische romans Hendrik Jan Schimmel
was drieënzeventig toen hij dit boek het licht deed zien en wie enigszins op de hoogte
is van zijn vroegste levensloop, de streek en de familie waaruit hij afkomstig was,
de opleiding die hij volgde, zijn vrienschappen en literaire ambities, het verhaal van
zijn vaders dood en de omstandigheden die hem naar Amsterdam deden vertrekken
moet wel tot de slotsom komen dat dit boek veel, zeer veel autobiografische trekken
bevat.
De rode draad die door Jan-Willem's levensboek loopt (van de rode draden in de
wereldliteratuur is een tapijt te knopen, zo groot als de provincie Utrecht) is de
vriendschap tussen twee jongens. Ook in dit boek speelt aanvankelijk de kostschool
een grote rol (in Utrecht rollen ze grote rollen van rode tapijten) - het benadrukt het
isolement waarin de jonge Jan-Willem opgroeit en de strijd om zelfhandhaving die
hem te wachten staat. Maar zijn grote jeugdliefde - hier houdt de vergelijking met
de op het traditionele stramien voortbordurende Engelse romans op (het stramien,
uiteraard, van rode en grote tapijtrollen) - zit niet op dezelfde school als hij.
Dorpsgenoten zijn ze slechts: Jan-Willem is de zoon van de burgemeester, Rutger-Jan
van de plaatselijke geneesheer. In fragmenten - ‘losse bladen’ die lopen van 1832
tot 1844 - vertelt Jan-Willem van zijn jeugd, zijn vernederingen op de Franse
kostschool in het dorp, de armoede in zijn ouderlijk huis, de zenuwtoevallen van zijn
moeder, de dood van zijn vader, zijn eerste - met ironie beschouwde - schreden op
het pad van de poëzie, de godsdienststrijd in die jaren, de adel en de vermeende adel
op de buitens in de omtrek, maar door al die verhalen heen wandelt Rutger-Jan,
aanvankelijk als zijn intiemste jeugdvriend, later, wanneer Rutger-Jan in de stad is
gaan studeren, allengs steeds meer als schim, als klop-
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geest. Maar altijd is hij er, in een spel van afstoting en aantrekking, altijd weer duiken
de herinneringen aan hem op, steeds wordt zijn naam weer genoemd, de naam van
de naieve zoon van de pillendraaier die, naarmate het boek vordert, de hoogmoedige
zoon van de schout steeds meer boven het hoofd groeit. Het is een spel van jaloezie,
concurrentie en elkaar complementerende karakters: Jan-Willem is groot en
Rutger-Jan is klein en om te accepteren dat Rutger-Jan groot is geworden moet
Jan-Willem eerst met zijn eigen kleinheid leren leven en door een diep dal van
zelfkritiek gaan. In zijn boezemvriend, zijn ‘tweelingbroeder’, die hij op het laatst
vaak niet meer herkent, die hem kwetst en onverschillig behandelt, blijkt pas als hij
zichzelf heeft leren kennen, na een fase van wat we nu ‘identiteitsverlies’ zouden
noemen, tóch nog veel meer van het verleden overgebleven dan hij dacht.
Superioriteitsgevoelens bij zichzelf en de angst in een ander zijn meerdere te erkennen,
ze vervreemden Jan-Willem van zijn vriend, terwijl hij juist denkt dat ‘de ander’ zich
van hém vervreemdt. Jan-Willem is twintigeneenhalf als ook hij tenslotte naar
Amsterdam vertrekt, met nog steeds geen meisje in het verschiet, wat me voor een
gezonde jongen op die leeftijd buitengewoon wenkbrauwverhogend lijkt: dan, tegen
het einde van het boek, voltrekt zich het volgende gesprek met Rutger-Jan, een
gesprek op de valreep, want Rutger-Jan keerde zojuist voor een vakantie naar het
dorp terug: ‘“Onlangs,” zegt Rutger-Jan, “las ik in een mystiek boek [...] dat de
volkomen mens 't mannelijk en 't vrouwelijk element in zich verenigt. In dit leven
zijn de beide helften gescheiden. Ik dacht dadelijk aan ons beiden. Jij bent het
mannelijk en ik het vrouwelijk element! Daarom voor jou het woelige leven, voor
mij het stille...”
“En daar, wil de hoogste ontwikkeling bereikt worden, beide elementen zich
moeten samenvoegen, zullen we, waar we ook heenstuiven, in de geest bij elkaar
blijven, elkander aanvullende, nietwaar?”
“Dat hoop ik, Jan-Willem!” zei hij geroerd, de hand, die ik hem toestak, nemend
en drukkend, terwijl hij me diep in de ogen keek.
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Hij keerde zich af en nam langzaam de terugtocht aan. Ik bleef hem nastaren, maar
hij keek niet om. We waren, volgens hem, in de goede richting; hij naar het stille
dorp, ik naar de woelige stad.
Een lange tocht wachtte mij nog.
Maar wat wij besproken hadden wekte reeksen van indrukken, die het verleden
herinnerden en de toekomst voorspelden; en de ten slotte alles overheersende gedachte
ontlokte mij een juichtoon: ik heb hem teruggevonden en nu voor heel mijn leven!’
Uit de intense toonzetting van dit slotaccoord blijkt, voor wie the discerning eye
in z'n hoofd en de harp met snaren in de boezem heeft, dat het hier om meer dan een
‘gewone’ vriendschap gaat - op een geprononceerder voorpost kon een
negentiende-eeuwse schrijver van Schimmels leeftijd, nog geheel gedompeld in de
vloeistof der oude vaderen, zich wat de bijzondere vriendschap betreft niet wagen.

Jonggestorven: Jacob van Eeghen
Het wordt tijd voor een bloemlezing uit het werk van jonggestorven dichters: een
vademecum van vergankelijkheid voor romantisch gedrapeerde zielen.
Een uitgebreide bloemlezing - er bestaat weliswaar het in 1946 door Barend de
Goede bijeengebrachte en ingeleide Kort Dag, ‘keur uit de poëzie van jonggestorven
dichters sinds 1880’, maar de opzet hiervan was beperkt - het ging om Nederlandse
dichters die weinig of geen bekendheid hadden gekregen: Henricus Z.A. Gutteling,
Johannes Ph. van Goethem, Johannes van 't Lindenhout Jr, Johan G. Danser, Bob
Stempels en Willem Wemerman. Ze werden zesentwintig, achtentwintig,
drieëntwintig, zesentwintig, vierentwintig en vijfentwintig jaar oud, in deze volgorde.
De bloemlezing zoals ik me die voorstel brengt dichters bijeen uit allerlei landen
en tijden, zowel poëtasters als gediplomeerde muzenzonen. Ze toont aan dat de goden
jong tot zich nemen wie ze liefhebben, maar ook vroegtijdig de
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lamp uitblazen van degenen die hun goddelijk oor teisterden met geronk.
Ik ben een homoseksuele estheet - in mijn vrije avonduren en op snipperdagen en houd dus van nature van het samengaan tussen jeugd en dood, tussen morbiditeit
en schoonheid. Het is een aandoening van niet geheel gezonde wekelingen, ik weet
het. We mogen nooit vergeten dat ook lelijkerds vroeg kunnen sterven, ook
pruldichters soms jong de laan uitgaan. Dit esthetisch mankement maakt het behagen
in mijn niet geheel gezonde wekelingschap er evenwel niet geringer op.
Hoe jong moet een dichter sterven om voor een fatsoenlijk jonggestorven dichter
door te gaan? Wie jonggestorven wil heten sterft uiterlijk op z'n vierendertigste. Een
vijfendertigjarig poëtisch lijk heeft voorgoed het recht op de titel van jonggestorven
dichter verspeeld.
Vierendertig is de magische grens. Al heb ik die grens zelf getrokken, zij is er niet
minder magisch om. Alfred Jarry, Heinrich von Kleist en Gustavo Adolfo Becquer
werden vierendertig. Dat zijn jonggestorven dichters.
Byron stierf op zesendertigjarige, Rimbaud op zevenendertigjarige leeftijd. Dat
zijn geen jonggestorven dichters. Ze liepen al tegen de veertig; ze zochten de dood
wel, maar vonden hem te laat. Dat het hun schuld niet was, zal iedereen beamen.
Maar er moeten grenzen zijn.
Drieëndertig jaar werden Ernest Dowson en Bredero. James Elroy Flecker en
Catullus, nóg vroeger bij de pinken, werden dertig, Shelley werd negenentwintig.
Hans Lodeizen, John Keats en Alexander Petöfi haalden de zesentwintig, Otto
Weininger (toch ook een dichterlijke natuur) en David Gray de drieëntwintig, en
Perk werd tweeëntwintig.
We blijven zakken.
Raymond Radiguet: twintig.
Chatterton, poor, poor Chatterton: achttien.
Treurig ziet mijn bloemlezing eruit. Maar, ik zei het al, ook het voetvolk dient er
in voor te komen: van Jan François Brouwenaar, de Zeeuwse beeldhouwer-dichter
die - hoe kan het anders - vierendertig werd via G.L. van Oosten
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van Staveren (zesentwintig) tot Jacob van Eeghen (zestien).
Zestien! Hierbij krijgt elke poëzieminnende pederast die gezond van leden is
prompt een aanval van erotische vibratie: zeker, ook voor dezulken is mijn
bloemlezing bedoeld.
Ik blijf even bij deze Jacob van Eeghen. Jonggestorven dichters mogen een
romantische verkwikking zijn, jonggestorven slechte dichters zijn tragisch. 't Kon
niets worden, maar 't wás ook al niets. De jonge loot werd in de knop gebroken, maar
het was de loot van een paardebloem.
De Keuze uit de Nagelaten gedichtjes van Jacob van Eeghen (Amsterdam, 1835;
in 1877 verscheen nog een tweede druk) bestaat uit de volgende afdelingen: Keuze
uit kinderlijke dichtproeven, vervaardigd op den ouderdom van 10, 11 en 12 jaren;
Gedichtjes, vervaardigd op den ouderdom van 13 jaren; Dichtproeven, op den
ouderdom van 14 jaren vervaardigd; Dichtoefeningen uit den bundel, vervaardigd
op den ouderdom van 15 jaren, en Dichtstukjes uit den laatsten bundel, die begonnen
was op den ouderdom van 16 jaren.
't Knaapje zat niet stil! Hij dichtte al die jaren, van Kinderlijke dichtproeven tot
echte Dichtstukjes, ijverig over helden die ‘vol moed bij 't zien van 's vijands scharen’
gereed stonden om voor 't vaderland te sneven; hij bevolkte zijn slagvelden met
duizenden lijken en gewonden aan wie nog een laatste levenszucht ontsnapte. In
weidse regels maalde hij deze slagvelden af, terwijl ze ‘door de oorlogssikkel’ werden
gemaaid en in een Zegelied op den tiendaagschen veldtogt roept hij uit:
Triumf! triumf! ons heir mogt zegevieren!
De leeuw verwon op 't bloedig oorlogsveld.
De lastertaal zocht Hollands eer te ontsieren;
Doch Hollands eer is door het zwaard hersteld.

Kloeke taal voor een dertienjarige. Hij is al een echte citadelpoëet. In zijn
bloeddorstige ijver doet hij me soms denken aan Julia Moore, de Sweet Singer of
Michigan, die in de jaren zeventig van de vorige eeuw Amerika poëtisch teisterde.
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‘Julia,’ schreef de recensent van de Pittsburgh Chronicle, ‘is erger dan een
machinegeweer. Ik heb 21 doden en 9 gewonden geteld in het bundeltje dat zij thans
het publiek heeft geschonken.’
Julia was de risée van de literaire avonden. Ze werd uitgenodigd haar gedichten
voor te dragen, en het publiek joelde luid bij elke zin. Bij ieder stijlbloempje klonk
applaus op. Op een avond kreeg Julia dóór dat ze in de maling werd genomen. Ze
trad voor het voetlicht en sprak de volgende gedenkwaardige woorden: ‘Jullie moesten
vijftig cents neertellen om naar een idioot te kijken: maar ik kreeg vijftig dollar toe
om er een hele zaal vol van te zien.’
Jacob van Eeghen stierf te vroeg om zoveel wijsheid deelachtig te worden. Zestien
jaar, een mooie leeftijd voor jongens die jubelen dat Hollands eer door 't zwaard is
gered.
Wat komen we uit de poëzie van de op zestienjarige leeftijd gestorven Jacob van
Eeghen over hem aan de weet? Hij woont in Amsterdam, in de zomer trekt de familie
naar buiten. Hij is een neef van Van der Hoop, en heeft zijn vader vroeg verloren.
Hij schrijft ook gedichten in 't Frans, en door 't Latijn vindt hij een boezemvriend.
Hij wordt doopsgezind opgevoed. Hij ziet gaarne de maagdekens huppelen. Hij
schrijft vanaf zijn tiende elk jaar een dichtboekje vol.
In een Vaarwel aan mijn versboekje van het jaar 1833 - hij was toen vijftien schrijft hij:
Ligtelijk zijt ge ook 't laatste boekje, waar mijn geest zich in ontstort:
Ligt dat, eer weer 't jaar ten eind loopt, ik een prooi der wormen word.
Ligtlijk dat, eer weer een boekske door mijn hand beschreven zij,
't Stille graf mijne as zal dekken, en de dood mijn ziel bevrij.
Dan zult gij het enigst wezen, wat er van mij rest op aard,
En in u blijft nog de beeltnis van mijn ziel alhier bewaard.
En werpt iemand dan toevallig nog een blikjen op u af,
Zult gij zachtkens tot hem zeggen: ‘hij, die mij het aanzien gaf,
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Was geen stoute verzenmaker, zoek in hem geen fiere bard;
Al zijn deugd en eigenschappen waren een gevoelig hart.’

Het is een aangenaam tijdverdrijf in het werk van jonggestorven dichters te speuren
naar voorafschaduwingen van de dood. Georg Heym verdronk tijdens het schaatsen,
en had enkele jaren eerder over bevroren water en dood geschreven. Ook Jacob stelt
ons niet teleur.
Hij was geen stoute verzenmaker, hij had een gevoelig hart. Jacob schrijft geen
poëzie, maar ‘uitstortingen van het gemoed’. Het Gevoel en de Gloed zijn belangrijker
dan de Kunst, schrijft hij in een vers dat ‘Het Gevoel’ heet. Dat vers ging hem zo ter
harte, dat hij er nog een tweede versie van maakte. In de eerste luidt het:
Ja, 't geen het oor slechts streelt door honingzoete klanken,
En niet de borst ontgloeit, door echte dichtvuurspranken,
Verdient, spijt fijn vernuft en schone melodij,
De grootse eernaam niet van echte poezij.
Het rijm, de woordenvorm, zijn slechts het stoff'lijk hulsel:
't Gevoel, der verzen ziel, hun innerlijk vervulsel.

In de tweede aldus:
Dwarrel weg, als najaarsbladen,
Bruizel heen, als 't oeverzand,
Gij, die in uw helse laagheid,
In uw snorrend onverstand,
In de rei u plaatst der Dichters
(Hemeltolken van de Heer,
Door Hem zelf bestemd op aarde,
Tot verkonders van zijne eer),
Zonder dat ge u voelt doorblakerd
Van 't waarachtige gevoel.
Dan is geest een dorrende eiktronk,
En verbeelding, stofgewoel...
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Echt de opvatting van een kind over poëzie. Lach er Jacob niet om uit; veel
Nederlandse dichters zongen hem voor.
Lach gerust om zijn onhandigheden. Een zeemansvrouw luistert aan het strand of
het hulkje van haar eega reeds terugkeert:
Zij hoort slechts het huilen
Des gierend' orkaans,
En 't loeijen en brullen
Des holl' Oceaans.

Jacob van Eeghen worstelde, vooral in zijn jongste jaren, nogal eens met het keurslijf
van zijn dreunen. Hij kromp nu eens in (Des holl' Oceaans), rekte dan weer uit. Om
maar in de maat te blijven schrijft hij over 't rooverenrot en heerelijke dreven. Ook
Van Speyk vertoont een heerelijk gedrag.
Noodsprongen van een tienjarige? Nee, een eigenschap van de Nederlandse
dichtkunst. Als Castor en Pollux zijn de Nederlandse poëzie en onvolwassenheid
met elkaar verbonden. Dat de poëtische rekkingsdrift alom heerste blijkt uit de parodie
Proeve van eenen Goeden Dichttrant van - hij had zijn naam voor het onderwerp
mee - Strick van en tot Linschoten. De dichtkunst van zijn tijd indachtig, bezingt hij
de oorlog der Guelfen en Gibellijnen:
Nu gallemt 's volleks stem door 't fullepblaauw gewellef,
Een hoog gehellemd Vorst vervollegt d'Opper-Guellef;
Een schellems twaleftal viel 't arrem Kerrekhoofd
Van achtren warrem aan. Van hullep gans beroofd,
Dreigt elleks dollek hem een erreg lot. Hij kerremt,
En huilt zo sterrek, dat zich 't vollek zijns ontferremt...

Terug naar onze jonggestorven poëet.
Vulsel en gevoel: het is niet de hele Jacob. Hij kon ook verstandig zijn. Een dichter
mag Eer en Geld niet versmaden, zegt hij:
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Want met wat oogmerk zou men schrijven,
Dan voor de roem, of voor de schijven?

en ook over de aard van de heerschappij der vorsten wordt hij in de korte loop der
jaren pessimistischer. Tot en met zijn dertiende was het louter God, Vaderland en
Oranje. Wie voor zijn koning sneefde was een held. Die bloeddorstigheid wordt
minder. Op zijn vijftiende schrijft hij een sonnet, ‘De oorlog’, dat begint met de niet
onverdienstelijke regel: 'k Heb heden nacht gedroomd, een Kannibaal te wezen. De
Kannibaal hoort het gezalf van een zendeling, en denkt dat het onder Christenen
altijd vrede is. Hij trekt naar Christenland om er... nog wreder lieden dan de
Kannibalen aan te treffen.
Het begon Jacob enigszins te dagen.
Eens trad ik een kamer in,
Waar een dame, vol van min
Voor de Grieken en Romeinen,
Met een grote foliant
In haar ongewassen hand,
In een hoekje zat te kwijnen.
Wat gebeurt er in 't vertrek? Achter brede schuifgordijnen
Houdt haar man haar voor de gek;
Daar hij in een liefelijk praatje
Zich bevindt met buurvrouw Kaatje.

De mensen bedrogen zichzelf. Ze bedrogen elkaar. De oorlog was het grootste bedrog.
Ik weet niet of het iets doopsgezindigs is, maar de sluier van zijn onschuld was
doorbroken. Op het gelithografeerde portretje bij de uitgave van zijn rijmelarijen ziet
hij er dan ook... aanvallig uit.

De roman van een tienjarige: Kappipo
Er bestaat nóg een gelithografeerd portret van een schrijvend knaapje. Ditmaal schreef
het proza. Ernstig staart het ons
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aan, zijn hoofd is iets te groot. In zijn hand houdt het een ganzeveer.
Zijn jeugdig voortbrengsel werd in 1871 onder de titel Kappipo uitgegeven door
de populaire veelschrijver R. Koopmans van Boekeren: deze schreef romans (Aan
den Booze verkocht; Eene weduwe met negen kinderen), kinderboeken en verder
alles wat maar te schrijven viel. De familie van de prille auteur had hem het
manuscript ter inzage gegeven: ‘De goede mensen kenden mij als iemand,’ deelt
Koopmans van Boekeren in zijn voorrede mee, ‘die wel eens voor en over kinderen
schreef, en zo'n man, dachten zij, heeft zeker wel plezier in het manuscript van een
kind. Nu, dit zal men, hoop ik, zo gek niet vinden. Of waren ze onvoorzichtig, daar
zij de nuttige les vergaten: Bij een schone kat dient geen bontwerker?’
Ook in een tweede voorrede - Iets over de Schrijver van Kappipo - doet hij zijn
best om te suggereren dat het hier geen mystificatie betreft. Uitvoerig citeert
Koopmans van Boekeren uit een brief die de anonieme schrijver van Kappipo hem
deed toekomen. Hij is inmiddels volwassen geworden en kijkt terug op zijn
minderjarige pennevrucht. Hij vertelt hoe hij als kind op het idee kwam een verhaal
te schrijven: op lange avonden in familiekring was het turen in het haardvuur de
enige bezigheid. Als er eens een kooltje uit de haard moest worden gehaald was dat
al een evenement. ‘Vader heeft het [kooltje] reeds in 't oog en grijpt naar de tang.
Nee, daar moeten de oudere broers nu niet aankomen, want ze brengen de boel maar
in de war; in een kachel poken, dat is tot daaraan toe, maar bij 't haardvuur voegt de
tang niet in ieders handen.’
Welaan, het haardvuurtje schonk wel afleiding, maar op den duur niet genoeg voor
een kind ‘met een enigszins levendige geest.’
Daarbij kwam dat de schrijver van Kappipo zijn broers vermaande zich tot het
poken te beperken en dus niet het geluk smaakte dat één hunner in de haard viel zodat hij de poker kon poken om zijn geest wakker en levendig te houden,
overeenkomstig het Engelse kwatrijn:
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Billy, in one of his nice new sashes,
Fell in the fire and was burnt to ashes,
Now, although the room grows chilly
I haven't the heart to poke poor Billy

wat ik in de ‘luimige’ trant van Koopmans van Boekeren als volgt zou willen vertalen:
Mijn broertje Piet, met z'n nieuwe das,
Viel in het vuur, en verbrandde tot as.
't Wordt kil in de kamer, de kachel gaat roken.
Toch vind ik het hard om mijn Pietje te poken.

Daar zulke genoegens voor het baardeloze knaapje niet waren weggelegd en het
haardvuur al weldra zijn geheimen had prijsgegeven, werd er een oud, dik schrijfboek
opgescharreld en het verhaal over Kappipo nam een aanvang.
Dit schrijft de door pyrotechnische monotonie tot fabuleren gedreven anonymus
aan de heer Koopmans van Boekeren, en wij geloven de heer Koopmans van
Boekeren, zoals dat hoort. Kappipo is een schone kat die het pad van een bontwerker
kruiste, geen mystificatie.
Het jongske heeft zijn verhaal tweemaal bewerkt. De eerste bewerking bleef
onvoltooid en werd op achtjarige leeftijd met potlood neergeschreven. De tweede
bewerking ontstond op tienjarige leeftijd, in inkt. Alleen deze laatste is dus met recht
zijn pennevrucht.
Beide bewerkingen biedt Koopmans van Boekeren de lezer aan. De eerste wordt
in een geheel gelithografeerde kopie weergegeven, vijftig bladzijden steendruk
waarop de avonturen van Kappipo in kinderhandschrift staan neergekrabbeld, verlucht
met tekeningen.
Echte kinderhanepoten zijn het, met verbeteringen, spetters, inktvlekken en al. De
tekeningen komen je vertrouwd voor; kindertekeningen hebben iets tijdloos; ze zijn
blijkbaar niet aan stijlen of ontwikkelingen onderhevig, nagenoeg als kattengemiauw
en het gedrag van politici. Ook in de vorige eeuw legde een kind een paard vast op
het moment dat er
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een riante guirlande keutels onder zijn staart zichtbaar werd.
De tweede versie staat er in boekdruk. Maar alleen al door het lithografisch
weergegeven manuscript, dat een derde van het boek beslaat, is Kappipo een curiosum.
't Zou geen gek idee zijn een verzameling aan te leggen van typografische
aardigheden in negentiende-eeuwse boeken.
Enkele suggesties.
Thomas Chatterton staat op de titelpagina van Ten Kate's gelijknamige gedicht
als een rode regenboog gedrukt.
Bij K.H. de Quéker komen veel naamdichten voor, in zijn Kaf & Koorn is zelfs
de opdracht er een: de naam staat daarbij steeds gekanteld op de pagina. In dezelfde
bundel treffen we het gedicht ‘Stortbeekje’ aan, dat zo begint:
'k Wil
Stil
Gaan
Staan,
Daar
Waar
't Klaar
Nat
Spat,
Wild
Gilt,
Woest
Proest,
Luid
Spruit
Over
't Lover.

En dat gaat geruime tijd zo verder.
In de Bloemlezing uit het Mengelwerk van den Leidschen Studentenalmanak
1814-1894 staat een griezelverhaal in bloedrode letters.
In de Gedichten van Pieter Rutger Feith loopt een tekst van de linkerpagina door
op de rechter.
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B.W.A.E. Sloet tot Oldhuis laat zijn opdracht Aan Maria (Herfstdraden, Deventer
1873) in goud afdrukken.
In...
Terug naar de inhoud van Kappipo.
‘De kleine Kappipo,’ aldus begint de roman, ‘een jongetje van 5 jaar, was het kind
van enen timmerman. Hij was een aardig snappertje, en wat nog het mooiste was,
het kind was voor de kwaadste man niet bang.’
Op de volgende bladzij is Kappipo al elf. Hij gaat met andere jongens uit
braambessen zoeken: ‘Toen zij nu een hele menigte gevonden hadden, gingen zij in
de schaduw van een hoge eikenboom zitten en aten dezelve op.’
De menigte braambessen, wel te verstaan, niet de eikenboom. Deze jonge schrijver
steekt vol deftigheden.
Er komt een haas langs en de jongens lopen dezelve na. 't Heertje K. blijkt helemaal
een ondernemende jongen. Als hij een soldaat die zijn geweer schoonmaakt naar het
kruit ziet gaan, krijgt hij daar ook ‘zin’ in. Hij steelt wat kruit uit een ransel, en strooit
dat uit op de voet van een soldaat die dicht bij het vuur zit. Boem! Daar staat de
soldaat in brand. Dan werkt Kappipo bij een boer. Hij ziet een zwijn, schiet hetzelve
dood en snijdt het de strot af. ‘Kom,’ denkt hij, ‘ik zal hem een steek geven en dan
eens zien, hoe hij er van binnen uitziet.’ Of hij ontwaart een os van de boer, grijpt
een steen, en werpt er het beest mee voor zijn kop, zodat het dood neervalt.
Enzovoorts. Loze Kappipo! Echt een jongen van alle tijden. Kappipo moet snel
vluchten voor de boer. Zijn trouwe hond volgt hem.
Opnieuw zwerft hij rond. Hij ‘verlangt zeer naar een menselijke woning’.
Duizenden streekbewoners zoeken hem, omdat hij de os van de boer heeft gedood.
Wanneer hij tegen een man die hem aanspreekt met ‘Ha! goeden morgen vriend Jan!’
zegt: ‘Ach man, ik heet geen Jan! ik heet Kappipo’ valt hij door de mand. Hij wordt
opgebracht en moet twee maanden zuchten in het cachot. ‘Op dringend verzoek van
Kappipo werd zijn hond bij hem in de gevangenis toegelaten.’
Zo hobbelt het jeugdige meesterwerk voort.
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Kappipo ontvlucht en wordt opnieuw gevangen gezet. Op een ochtend komt er een
tweeling bij hem in hetzelfde hok. De beide kinderen trillen als populierbladeren,
daar ze voortdurend vrezen aan de galg te zullen belanden. Om ze te verstrooien
vertelt Kappipo ze een fabel.
Het is een verhaal over een hond en een kat en hun kindertjes. Er staat een plaatje
bij waarop oom Hond op bezoek is bij Poes. Poes heeft een schortje voor en oom
Hond een hoge hoed op. De poezenkindertjes schenken thee. Ook verder is het
gezellig: er hangt een affiche van het ‘Anti-Bontwerkersverbond’ aan de muur en
aan het plafond bungelen wat muizen. Het verhaal dat de kleine auteur zijn kleine
held, Kappipo, laat vertellen is al net zo genoeglijk: oom Hond en tante Poes geven
voor hun mededieren een feestje, waarop iedereen elkaar verslindt.
Kappipo komt vrij en wordt soldaat. Hij gedraagt zich nu braaf, ‘leert psalmen en
gezangen van buiten of doet dergelijke nuttige bezigheden’. Hij raakt bij veel
gevechten betrokken en is op zeker ogenblik al dertien jaar verdwaald.
Hij onderscheidt zich door dapperheid. Het verhaal rolt maar voort als een karos
op vierkante wielen. De jonge K. vindt de ontvoerde kindertjes van de koning en
krijgt een kasteel. Hij wil zich verloven, en daar komt juist een juffrouw aangelopen.
In een nieuw gevecht wordt zijn neus afgeslagen en daarna blijkt hij zelf koning
geworden. Op het kroningsfeest trouwt hij met de juffrouw. Maar ‘madam de
koningin’ krijgt op het feest meteen een koekje van Kappipo's versgebakken
braafheidsdeeg. Zij heeft zich prachtig uitgedost, maar hij spreekt tot haar: ‘Trek een
fatsoenlijk kleed aan, en maak niet zoveel bombarie. Steek u liever in een kussensloop,
een berenhuid of een aardappelzak!’
Ach, waren alle kinderen koning!
Kappipo laat in zijn land een volkstelling houden, en zo vindt hij zijn ouders terug.
‘Hij leefde nog enige jaren gelukkig bij hen, en stierf na 6 jaren geregeerd te hebben.
Zeer plechtig werd hij begraven.’
Zo eindigt deze roman van het tienjarige kind. De moraal is dus: wilt u koning
worden, probeer dan een haas te vangen.
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O, de bittere beker van mijn onheil
Een negentiende-eeuws kunstenaar die jong sterft, aan de tering, veel onoverkomelijke
luiheid en spleen bezit, een dagboek bijhoudt en brieven schrijft. Ai-ai.
De kunstenaar heet Gerard Bilders. Hij was schilder en leefde van 1838 tot 1865.
Zijn ‘beschermheer’ Kneppelhout gaf Bilders' dagboek en brieven in de negentiende
eeuw al uit in een kleine oplage, en Wim Zaal verzorgde daar weer een bloemlezing
uit, met een inleiding en verbindende teksten onder de titel: Vrolijk versterven.
In zijn inleiding schrijft Zaal dat Vincent van Gogh van deze dagboeken beroerd
werd, maar, zo voegt hij er aan toe, uit een Hassliebe, ‘omdat Gerard hem na stond
en hem met zijn melancholie bedreigde’.
Gerard Bilders is als schrijver een natuurtalent. Zwierig zwelgt hij in zijn eigen
onheil. Zijn schilderijen hebben ook dat grijze, en hij beklaagt er zich telkens over
dat zijn doeken, als hij ze warm en zonnig wil maken, zoals de mensen dat graag
zien en ophangen, kil en dof worden. Hij is een ‘modern’ schilder al, een impressionist
(‘Het is mijn doel niet een koe te schilderen om de koe, noch een boom om de boom;
het is om door het geheel een indruk teweeg te brengen die de natuur somtijds maakt,
een grootse, schone indruk, ook door de eenvoudigste middelen. En zie, dat is mij
nog nooit gelukt’) en zijn blik is gericht op Frankrijk, op Parijs. Hij zal er nooit
komen, door zijn fatale armoede. Zijn ‘beschermheer’ Kneppelhout, die hem korte
tijd een toelage verschafte en er daarna totaal, compleet, vernietigend mee ophield,
wilde hem geld geven om naar Dresden te gaan (de oude meesters, nietwaar), maar
Gerard wilde naar Parijs, en het werd dus Lochem.
Ik schreef beschermheer tweemaal tussen aanhalingstekens, want ondanks zijn
welwillendheid heeft Kneppelhout altijd geprobeerd Bilders in een richting te stuwen
die hem zelf voor ogen stond: hij begreep het originele in Bilders misschien wel,
maar beknotte het uit alle macht.
Bilders' voornaamste handicap, naast Kneppelhout en de
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armoede, was zijn Weltschmerz. Het besef van zinloosheid, van willoosheid, zijn
luiheid (terwijl hij toch rustig voortschilderde), zijn zucht tot flaneren, breeduit wordt
er mee gekoketteerd.
De zwartgallige zelfontleding in zijn dagboek, zijn zelfverwijten worden nooit
larmoyant, hij heeft stijl. Op zijn eenentwintigste kan hij al in zijn dagboek schrijven:
Das Leben ist im Grunde doch fatal ernsthaft. En dan steeds die armoede weer: ‘Er
komt iets armoedigs in mijn geest. Altijd te moeten opzien tegen iets dat een gulden
vijftig kost, maakt mij zo klein dat ik volstrekt alle grotere Ansichten verlies.’ Bijna
nooit weet hij een schilderij te verkopen, en als het hem wel lukt, dan tegen belachelijk
lage prijzen. Hij doet zijn best erachter te komen wat het publiek wil en ze dat dan
ook maar te geven: ‘Het zijn vooral de Hollandse landschappen, die men hier te lande
het liefste ziet; voor bergen halen de Hollanders de neus op. De mensen willen gaarne
veel en vooral ver zien. In zoverre geloof ik, dat een of andere zand-woestijn geen
slechte speculatie zou wezen. Ik ben dan ook bezig om in alle bomen op mijn
schilderijen gaten te boren, opdat men er in 's hemelsnaam doorheen kunne kijken.’
(Uit een brief aan Kneppelhout).
Het schrijven in zijn dagboek verstrekt hem nog enig soelaas. Op zijn tweeëntwintigste
verzucht hij: ‘Tweeëntwintig en dan somber! Het is bespottelijk, ongelooflijk. Maar
een groot gedeelte van die tweeëntwintig jaren heb ik boeken gelezen en gedroomd:
daar zal de fout liggen. Ik zou iedereen het lezen en fantaseren willen afraden. Men
vindt gevaarlijke waarheden uit; gevaarlijk, omdat zij komen door het kanaal van de
kunst en niet uit eigen ondervinding.’ Zijn situatie blijft somber, zijn eenzaamheid
neemt toe. Al schrijft hij dat hij het in zijn dagboek nooit eens heeft over de vrolijke
dingen die hij toch ook meemaakt, de goede mensen die hij toch ook ontmoet, hij
blijft zichzelf voorspiegelen als een ongeluksvogel: als hij een paraplu koopt, houdt
het voorgoed op met regenen, als hij een zaak in doodkisten wil gaan drijven, stopt
de hele mensheid met sterven, ik be-
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doel maar. Als hij eindelijk wat centen heeft (‘Lieve rijksdaalders, vergeet mij niet!
Ik doe het u ook niet: en om goed met kwaad te vergelden, zou toch wat al te barbaars
van u zijn’) en naar Lochem kan gaan om in de natuur indrukken voor zonnige
schilderijen op te doen, regent het daar aan één stuk door, wat natuurlijk weer een
kolfje naar zijn hand is. Hij zoekt naar bewijzen voor zijn zwartgalligheid. Op zijn
drieëntwintigste horen we in zijn brieven dat hij hoest en bloed begint op te geven:
de zekere tekenen van een naderend einde.
In het jaar daarop verdient hij nog wat geld door voor Kneppelhout een vertaling
te maken (die deze dan ongetwijfeld onder zijn eigen naam zal hebben doen
verschijnen, zoals hij het ook deed met Farrars jongensboek Van Kwaad tot Erger),
en onderneemt hij in zijn dagboek een poging tot een verhaal, tot literatuur. Maar
dan worden zijn brieven en aantekeningen spaarzamer. Het dagboek breekt als hij
vijfentwintig is plotseling af, de laatste zeven bladzijden blijken er later uit gescheurd.
We vernemen alleen nog dat hij zijn treurige huurkamer verlaten heeft en weer bij
zijn vader op de Prinsengracht is ingetrokken.
Een hopeloos leven, een bijtend boek. Wim Zaal noemt het een geheime tip ‘onder
mensen die in buitengewone boeken belang stellen.’ Geheim is het niet meer,
buitengewoon nog wel.
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De index van verboden werken
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Over het nut van het katholicisme
Voor de erotomaan is de katholiek van onschatbaar nut. Hij die het pad der zonde
zoekt oriënteert zich op de roomse poolster het best. Edities van de Index Librorum
Prohibitorum behoren tot de handbibliotheek van elke galante avonturier. Honderden
bladzijden met suggestieve titels: de Index zelf is één verrukkelijke aanstoot van de
eerbaarheid en vormt de duurzaamste bijdrage van de katholieke Kerk tot de historie
van de geest: als bibliografie van goddeloos sodomitische en meer gebruikelijke
genietingen.
Het is een zekere wegwijzer naar de ondeugd. Nooit ben ik, in mijn eerste
nieuwsgierige jaren, op het spoor van zoveel ‘interessante werken’ betreffende geest
en lichaam gebracht als door de Standaardcatalogus van het R.K. Centraal Bureau
voor Lectuur, onder leiding van A.B.H. Gielen SJ. Het was een goudmijn van
modieuze, anarchistische, ontuchtige, verkeerde, hoerige, opwindende en polemische
boeken, kortom, van alle boeken die ik wou lezen.
De saaie Woodbrookers van het socialisme en al die verdraagzame vrijdenkers
waren toch maar niet in staat zulke catalogi aan te leggen.
Hoor wat pater Gielen bij voorbeeld, kort en bondig, bij de naam Aletrino opmerkt:
‘Men mag zich wel afvragen of deze boekstaver van allerlei afwijkingen niet zelf
een psychopaat was.’
Hoe kan het treffender? Meteen alles van Aletrino in huis gehaald.
De pater over Gerard van Hulzen: ‘Hij schroomt niet de walgelijkste toestanden
en meest weerzinwekkende ontredderden voor te stellen - socialistische tendenz! gelukkige huwelijken schijnt hij niet te kennen, want overal heeft hij de mond vol
van vrije verbindingen. Eerlijk gezegd moet van Hulzen het eerste boek nog schrijven,
dat zijn lezers opheft.’
Wie zou na zoiets niet naar Gerard van Hulzen (ondanks zijn mond vol vrije
verbindingen) reikhalzen?
Wie zou niet, als hij hoort van de ‘beschrijving van een
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hartstochtelijke aanranding ener jonge vrouw, door een toneeldirecteur’ benieuwd
zijn naar de roman Caleidoscoop van Cornelis Benima? Wie zou geen vonk van
nieuwsgierigheid naar H. van Loon in zich voelen losslaan, wanneer pater Gielen
ons op het hart drukt dat hij ‘onbruikbare’ boeken heeft geschreven, en dat ze ‘om
de troebele levensbeschouwing, om het somber pessimisme en om de rare dingen,
die er op zedelijk gebied gebeuren’ verwerpelijk zijn?
Jarenlang heb ik antiquariaten bezocht met een lijstje op zak van de boeken die
Gielen SJ ‘wansmakelijk’ en ‘idioot’ noemt, van boeken ‘die men in gezelschap niet
pleegt te noemen’, van ‘beslist ontredderende lectuur’, en ik werd er, in bibliofiele
zin, een gelukkig mens van.
Het Pausdom legde me geen windeieren. Ik ben de normen veel dank verschuldigd.
De hersenpan van Gielen SJ was met normen gestofféérd. Niemand kon mij
bijvoorbééld zoveel titels, uit de eerste decennia van deze eeuw, aan de hand doen
over die zo door en door ongezonde ondermijners van het gave gezin, de
homoseksuelen, in geen literatuurgeschiedenis trof ik ze aan: Bernard Brondgeest:
Doolhof (‘een verheerlijking van homoseksueele liefde; verboden boek’), A. Engers:
Peccavi?... Roman uit het Haagsche leven (‘pleidooi voor homoseksualiteit.
Verboden’), M.J.J. Exler: Levensleed (‘eene vergoelijking der homosexualiteit.
Verboden’) en Ch. van Heezen: Het Masker en Anders (‘twee verboden boeken, die
in romanvorm een betoog houden ten gunste der homosexualiteit’).*
Wist u van 't bestaan van zoveel verdorvenheid? Zonder Gielen waren die titels
jammerlijk in de vergetelheid geraakt. Hij bespaarde ons, liefhebbers, veel moeite.

Du Perron als pornograaf
Als vijfde, zesde, zevende en achtste deel in de reeks Erotisch Panopticum is bij de
Eliance Pers van Peter Muller de

*

Zie over deze boeken: Averechts, pag. 246-282.
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verzamelde erotische poëzie van E. du Perron verschenen: de initialen EP van het
uitgeversvignet slaan voor één keer niet alleen op de pers en de reeks, maar ook op
de auteur. Het lijkt bovendien niet meer dan gepast dat de vier in cassette gestoken
delen werden gedrukt in Epe, een plaats die zich zowel van voren als van achteren
gelezen aansluit bij het geheel.
Het kostte veel zweet en tranen of misschien wel, de titel van een eerder in dezelfde
reeks Erotisch Panopticum verschenen deel indachtig, veel sperma en tranen voordat
alles zo rond kwam: de voorbereidingen namen meer dan tien jaar in beslag.
Uitgezworven manuscripten, bibliografische flessehalzen, weigerachtige drukkers,
vernietiging van het zetsel door toedoen van diepgeschokte, in hun zedelijkheid
aangetaste Epese zettersvrouwen, ze bestaan nog.
Het resultaat, na zoveel tegenslagen, ligt er nu. Vier fraaie delen, elk van een
verantwoording voorzien door Kees Lekkerkerker. De teksten van de laatste twee
delen verschijnen hier voor het eerst in druk, er bestonden maar drie typoscripten
van. Peter Muller en Kees Lekkerkerker hebben ze uit hun armetierige jas getild en
een purperen mantel omgehangen: een drol in een gouden koets. Zo hoort het ook.
Het eerste deel De koning en zijn min. Eroties Gedicht in Veertien Zangen
verscheen anoniem in 1926, in elf exemplaren. ‘Nog geen zeventien jaar oud was de
koning,’ zo begint de cyclus. Het lijkt een toespeling op Rilkes beroemde beginregel:
‘Der König ist sechzehn Jahre alt.’ Terwijl de koning bij Rilke evenwel tot zeventig
telt eer hij zijn handtekening onder een doodvonnis plaatst, tekent Du Perrons koning
zijn eigen doodvonnis door zeven maal achtereen zijn signatuur in een der openingen
van zijn vroegere min, Maria, achter te laten. Macht en vernedering, incest en religie
spelen een rol bij de rijpe weelde van veel schaamteloos vrouwenvlees die hier voor
de jonge koning ligt uitgestald: ‘Hij had twintig teelballen / willen hebben om haar
telkens weer, met nieuwe krachten, / met verdubbelde begeerte, te nemen, te doen
smelten.’ Het kind wordt hier man, de moeder hoer, kortom, het beproefde patroon
van het stille rokkenkind met
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de diepe gronden, de sensuele notaris in de provincie die het fantasiepaard van zijn
begeerte berijdt door, op papier, zijn trouw-katholieke dienstbode de rol van dikvlezige
nymfomane toe te dichten, beurtelings wreed en onderhorig, de Allmacht Weib
waaraan hij in een extase van lachende schaamlippen, zwellende tepels, bezoedelde
roedes, ontstoken eikels, bebloede schedes en innigvermengde liefdesvochten ten
onder gaat. Pornografie derhalve, de enige slechte literatuur die met de goede gemeen
heeft dat ze de zinnen activeert, de tijd op aangename wijze doodt en de banale
laagvlakte van pieken en valkuilen voorziet.
En doet mijn lied iets in u branden,
Geeft blusschende arbeid aan uw handen.

Van de overige drie delen verscheen alleen het eerste deel al eens, in 1925, in
boekvorm. Het heette toen Agath. Een Sonnettenkrans, ‘Gedrukt in vijftien exemplaren
/ tot opwekking van den Bond van Slaphangers’ en de auteur noemzich W.C. Kloot
van Neukema. Dit pseudoniem geeft de toonzetting van het hele gedicht aan: met
veel ‘vla’, scheten en kots wordt er verslag in gedaan van een vrijpartij met ‘vette
Agatha, onze keukenmeid’. ‘Ons geil lag als een meer in 't ledikant.’
Onder de titel In Memoriam Agathae is dit deel nu samen met Het lied van Vrouwe
Carola en Naar ouden trant uitgebracht onder de verzameltitel Kloof tegen cylinder
en onder het pseudoniem Cesar Bombay, precies zoals Du Perron ze ooit eens van
plan was uit te geven. In rondeel, lied, ballade en stanza worden er de thema's nog
eens in gevarieerd:
Uw borsten, fladdrend om uw navel,
Als dikke vogels zonder snavel,
hebben, mevrouw, mij gansch vervaard:
zooals naar de moerasterreinen,
waar paarden spoorloos in verdwijnen,
de boer met holle ontzetting staart.
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Ik citeer maar de alleronschuldigste strofe die ik in deze bundels kon vinden, want
ik bloos snel.
Lezers die op het terrein van de pornografie niet ongevoelig zijn voor enige vis
comica raad ik als ‘blusschende arbeid’ aan de verantwoordingen van Kees
Lekkerkerker te lezen, waarin met de grootst mogelijke tekstkritische nuchterheid
verslag wordt gedaan van de wijzigingen die Du Perron in zijn opeenvolgende versies
aanbracht: 7,7 waar niet met pik, / zij 't niet met piel; 9,12 haar reet/heur reet; 12,6
zwans! / staart!; 13,8 twee melkballonnen (boven doorgestreept melkinrichting)...
ba, (uit hè bah,) / melkinrichting hè... bah; 15,9 wanneer ze (boven doorgestreept
zoo zij) ook dat niet in haar slokdarm / zoo zij ook dàt niet in heur keelgat; enzovoort.
Dat gaat zo bladzijden door. Een toonbeeld van waardevrije inventarisatie en
ongewilde humor. Of een verzekeringsinspecteur in een lekkende hoerenkast de
schade opneemt.

Lulleman en stompie
Als één van de vijftig Erotica Rarissima uit cat. 161 werd in april 1981, bij J.L.
Beijers in Utrecht een Examen de Flora à l'effet d'obtenir son diplôme de putain
aangeboden. Het is een soort samenspraak in verzen tussen een hoerenmadam en
een fille de joie, die een reeks van vragen dient te beantwoorden over het hoe en wat
van de menselijke geslachtsgemeenschap, een theoretisch examen dat haar een
verdiende plaats moet verschaffen in het bordeel van madame Lebrun, 68bis, rue
Richelieu, ‘een van de gerenommeerdste Parijse “huizen” tijdens het Second Empire’
(Pascal Pia: Les livres de l'enfer). De vragen van madam Lebrun betreffen de
aanduidingen voor het mannelijk geslachtsdeel en ‘voor de beide beuzelingen, die
er achter hangen’, voor de daad zelf, voor de manieren om die daad te volbrengen
en om onwillige of aan grijsaards bevestigde apparatuur tot leven te wekken - tenslotte
informeert madam nog naar de eigenaar-
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digheden der onderscheiden nationaliteiten. Uit Flora's antwoorden blijkt dat aan de
theorie een grondige praktijk is voorafgegaan: mademoiselle klapt niet uit een
kleuterschool, ze geeft antwoord als sexuologe, lexicologe en folkloriste tegelijk.
Dit is de geleerde verhandeling die zij laat volgen op de vraag welke namen er
gegeven worden aan het ‘instrument par où le mâle pisse’:
L'académicien dit: mon vit; le médecin:
Ma verge; le curé: mon membre; une putain:
La queue; il est nommé pine par la lorette;
Un chose ou bien cela par une femme honnête;
Jacques, par le farceur; braqmard, par l'étudiant;
La bibitte au petit, par la bonne d'enfant;
Le jeune homme puceau l'appelle son affaire;
L'ouvrier, son outil; la grosse cuisinière,
Une courte; il devient dard avec le pioupiou,
Mais si vous entendez: mon noeud! c'est le voyou!

Aldus passeren alle aangeduide vraagstukken van materiële en mechanische aard de
revue. Een ‘curieuse étude de l'argot érotique’ noemt Gay (Bibliographie des ouvrages
relatifs à l'amour, aux femmes, au mariage) deze dialoog: voer voor filologen.
Zeldzaam is deze, voor het eerst in 1846 verschenen, tekst van Louis Protat niet.
Gay, Perceau en Pia vermelden edities en herdrukken van 1864, 1893, 1910, 1919
en 1920; bovendien is ze opgenomen in Le Parnasse satyrique du dix-neu-vième
siècle; ik vestig er hier de aandacht op omdat er, in het erotisch veel meer misdeelde
Nederland van de negentiende eeuw, een vertaling van werd gemaakt - één van de
overige Erotica Rarissima. De catalogus van Beijers noemt als jaar van verschijnen:
circa 1852. Een gokje, niet slechter dan andere gokjes. Als plaats staat in de uitgave
zelf: Rotterdam.
Flora's examen in d'Oriental heet de Nederlandse vertaling - eveneens in verzen.
Onverwachts wordt ons een blik

Gerrit Komrij, Verzonken boeken

214
geboden in de keuken van ons negentiende-eeuwse seksuele jargon. Als volgt
antwoordt de polderlandse Flora op de vraag van de madam van de Oriental welke
namen er gegeven worden aan het ‘instrument, den man tot fluiten dienstig’:
Geleerden zeggen vitus, dokters noemen 't roede.
Een geestelijk persoon spreekt van zijn lid. En vroede
hoeren zeggen zwants. Een pinneke, dat hoort
men soms ook wel. En lulleman is ook een woord
voor 't lage volk. Een nette vrouw zegt dingetjen.
Mijn Jaapie zegt de luimige. 't Gevalletjen
of jongeheer, zoo noemt het een onnooz'le bloed,
die luimig schijnen wil, of aardig wezen moet.
Een mes of zwaard of kaasmes dragen de studenten,
en lul of lulletje, dat zeggen vele venten.
Bij eenen zuigeling daar heet het nog pipi.
Een driekwartspuistje zegt de werkman. Allen, die
des konings wapen dragen, hebben ook een ridder.
De dikke keukenmeid, die 't land heeft aan een bidder,
zei laatst kortjan. Het wordt ook wel de lange poes
genoemd. En pieleman, dat zegt men in een soos,
of staartje, stompie, zwarte Piet. Een zwelneus is
een naam, die ook wel past. Doch stekkie is gewis...

Als je maar lang genoeg wacht wordt elk pornografisch schandaalwerkje een
cultuur-historisch bezit. Zulke lexicografische vindplaatsen en bewijzen dat dat-en-dat
in die-en-die tijd werd gezegd zijn - hoewel ze kritisch bekeken moeten worden;
soms lijkt de vertaler enkel het Frans te verhollandsen; daar staat tegenover dat hij
zesentwintig equivalenten geeft in plaats van de zestien in het origineel - zulke
bewijzen zijn, wat het negentiende-eeuwse Nederlands betreft, te schaars. Een stek
wordt in het Erotisch woordenboek van Heestermans, Van Sterkenburg en Van der
Voort van der Kley nog wel genoemd (aangetroffen in de Contes flamands de Belgique
uit het zevende deel van de Kryptádia: ‘A peine Jean est-il enfoncé son stek dans
son trou’) en geval
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en jongeheer zijn blijkbaar van alle tijden: maar waar blijven kaasmes en zwelneus?
Ze staan er niet in vermeld. Wat moet ik me trouwens voorstellen bij het
driekwartspuistje van de werkman, behalve dan wat Flora me opdraagt me er bij
voor te stellen? Erotische woordenboeken zijn, meer dan welke andere woordenboeken
ook, produkten van toeval en geluk.
Ik liet in gezelschap het woord driekwartspuistje vallen. Enkele dagen later kwam
een vriend, die aanwezig was geweest, me het voorwerp zelve brengen (niet in
overdrachtelijke zin, bedoel ik): een soort kleine schroevedraaier, in gebruik als
timmermansgereedschap. Hij had het meegekregen van zijn oom, die timmerman
was.

Wat rijmt op het woordje hut?
Ik ben geen boom en heb toch bladeren. Ik bloei niet en draag toch vruchten. Ik ben
geen voedsel en spijs toch anderen. Ik heb geen leven en verschaf toch velen de
onsterfelijkheid.
Een oud raadsel.
De oplossing: een boek.
In de categorie van wat ‘het goede boek’ heet, dat moet haast wel. Van het
merendeel der boeken valt moeilijk te beweren dat ze vruchten dragen of anderen
spijzen, laat staan dat ze onsterfelijkheid verschaffen.
Zijn de auteurs van de tienduizenden delen in een bibliotheek die al honderd jaar
door geen mens meer werden opengeslagen en ingekeken onsterfelijk? Ze zijn het
pas als ze zoals hier, opnieuw tot leven worden gewekt. Er kunnen zich potentiële
onsterfelijken onder bevinden. Een bibliotheek is een kerkhof en een loterij tegelijk.
Een lijkentombola. De boeken erin zijn de Doornroosjes die wachten op hun prins.
Voor de meesten komt hij nooit. Voor boekjes met raadsels bij voorbeeld. Raadsels
van het soort van daarnet. Raadseltjes. Alleen de grote raadsels zijn onsterfelijk.
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Toch zijn er kleine raadsels die om andere redenen begerig wakker worden gekust.
Als ik in mijn tuintje spit;
Ben ik ongemeen verhit;
En, na slechts een vierde stond,
Ligt mijn spaê reeds op den grond;
'K ben dan zoo geheel vermoeid,
Dat mijn gansche ligchaam gloeit.
Echter duurt het toch niet lang,
Of ik ga weêr aan den gang;
Want dan lacht het tuintje me aan,
En dat kan ik niet weêrstaan;
'K geef het daarom zijnen zin,
En steek 't spaatje er weder in.
NETJE, 'k wed gij raad gewis,
Niet wat ding mijn tuintjen is.

Als domme Netje 't nóg niet weet kan ze het achterin dit raadselboek onder de
‘uitleggingen’ vinden. De oplossing luidt daar: ‘het propertje van de vrouwen.’ (Om
die oplossing niet op een nieuw raadsel te laten lijken voeg ik er aan toe, voor wie
even langzaam van begrip als Netje is, dat ‘propertje’ overeenkomt met ‘eufemisme
voor vagina’. Zie: Erotisch woordenboek, ed. Hans Heestermans.)
Geen briljant raadsel, maar toch zal een folkloristisch aangelegde prins op dit soort
Doornroosjes graag zijn lippen drukken, al is Doornroosje nog zo lelijk. De ware
folklorist kent geen begrippen als mooi of lelijk, banaal of hoog. Voor hem verdient
alles wat in zijn kraam te pas komt de onsterfelijkheid.
Raad NETJE naar mijn huisjes naam,
'T is mij iets wonder nut;
En lieve NET, de naam die 't draagt,
Rijmt op het woordje hut.
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Zelfs dát zal zo'n prins op de koop toe nemen, ook al vormen dit de laatste regels
van een, op zijn zachtst gezegd, nogal kinderlijk raadseltje en weet zelfs Netje
bliksemsgoed dat op het woordje hut alleen maar propertje rijmt.
Bovenstaande raadselverzen zijn afkomstig uit Soupé voor de lekkerbekken:
opgedragen aan de bevallige Lucretia Amour. Het uitgeversimprint luidt Niet te geef,
het jaartal 1790 en de auteur verschuilt zich achter de naam Een liefhebber der
waarheid. Een niet ongeestig pseudoniem voor een erotisch werkje, omdat onder die
naam in vroeger eeuwen veel steil-theologische pamfletten in ons twistzieke land de
wereld in werden gezonden.
Niet elk raadsel is even simpel in Soupé voor de lekkerbekken:
NET!

men zegt gij zijt ervaren
In de penkunst, als misschien
Vóór u nimmer meisjes waren;
Nu kom aan wij zullen 't zien:
Raad hoe gij met mannen buikjes,
En met slappe mannen-struikjes,
Schrijven moet de letter I;
Dus dat lettertje te maken,
Zonder pen of inkt te naken,
Zie, bevallig Netje! zie,
Raad gij hoe dit wordt geschreven,
'K zal u meer dan kusjes geven.

Daarvoor heeft men beslist de ‘uitlegging’ nodig. ‘Als men het mannelijk Teellit op
den buik legt is hij de I, en de navel het tittelje er boven.’
Knap Netje dat dat had kunnen raden.
Onsterfelijke poëzie is het niet, de tien raadselverzen die het boekje telt.
Pornografische poëzie soms wel. Maar hoe ouder pornografie wordt, hoe
onomstotelijker het vaststaat dat ze tot leven zal worden gewekt. Dan viert men de
heimelijke triomf op de puriteinen en censoren aller landen, die zich voor de zoveelste
maal vergeefs hebben verenigd.
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Erotische kleinigheden
‘Een liefhebber der waarheid’ noemde zich de auteur van het Soupé voor de
lekkerbekken en ook het motto dat aan de ‘comique aria’ ‘David en Batseba’
voorafgaat heeft tot strekking dat libertijnen de Verlichting dienen:
Verlustigende taek! de teedre plant van 't denken
Te leiden; aen den geest ons onderwys te schenken;
En 't jonge denkbeeld les te geven, daer het ziet,
Hoe zich ons versch berigt in buigb're zielen giet.

De educatieve demoralisatie begint meteen al gulzig - geheel in de traditie van zulke
werken - op de titelpagina. Als drukker en plaats van uitgave staan daar vermeld:
‘Gedrukt te Prammensteijn. Bij Cornelis Kittelaar, op de Plantagie Venusberg.’
De ‘teedre plant’ van het denken wordt geleid door de bespotting van Davids al
na één keer neuken slaphangende ‘oude trul’ en ‘deuvik’. Er worden nieuwe
omschrijvingen van buigbare delen in onze buigbare ziel gegoten, zeg maar.
‘Gedrukt en Uitgegeeven Ten Voordeelen van alle Noodlijdende Venuskinderen’
- aldus de titelpagina van Een aangenaame Voornacht van Twee Jeugdige Echtelingen.
Wat volgt is een beschrijving van de geslachtsdaad. Censoren zouden zeker weinig
‘voordelen’ in dit tentoonspreiden van ‘voordelen’ zien.
Er verscheen voor de ‘Noodlijdende Venuskinderen’ ook menig kleinood in
ABC-vorm, of het om een lesboek ging. Twee wil ik er noemen. Het vermakelijk
A,B,C. Op rijm gesteld, Door een Liefhebber van Gerijfelijke Juffers, te Amsterdam
(ca. 1785) en Nieuw vermakelijk ABC, of Liefdeverééning tusschen Karel en Julia
(1829),
Gedrukt in GIJSBREGT'S stad, alwaar met heele hoopen,
De KAREL'S, JULIA'S, bij dag en avond, loopen.
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Het enige wat deze werkjes tot ABC's maakt is dat elke strofe met een nieuwe letter
van het alfabet begint; het eerste is een monoloog waarin een heer zijn teellid,
achtereenvolgens schuiftrompet, mes, gezwollen neus, waterspuit, kraan, vogel en
steel geheten, in een propertje, dat nu eens met Buiksloot, dan weer met het nauwe
Engeland, vogelkooi en roosje wordt aangesproken, wil steken, en het tweede is een
dialoog waarin nog meer bloemrijkheid aan de dag wordt gelegd maar waarin Karel
en Julia pas onder de Z tot daden van ‘verlichting’ overgaan. Het voorspel duurt van
A tot en met Y.
In onze met openhartigheid dichtgeslibde tijd zijn zulke werkjes niet langer
leerzaam voor het venuskind in ons, maar des te meer voor ‘de teedre plant’ die
nieuwsgierig is naar verzonken taal en naar de vindingrijkheid waarmee erotische
schaatsenrijders ooit de nauwe baan wijd en glad maakten. ‘Ik noem het met zyn
naam, en acht jy dat te bont, / So ben jy Censor van de scheten en van stront’ (Salomon
van Rusting).

Een anarchistisch kinderboek
Bij de Vereniging Anarchistische Uitgeverij in Amsterdam (met vertegenwoordigingen
in Noord-Scharwoude, Emmer-Compascuum en Musselkanaal) verscheen in 1935
De Loden Soldaat en andere vertelsels, versjes en plaatjes voor kinderen, verzameld
door Henk Eikeboom. Er staan wedstrijdopdrachten in, wetenswaardigheden over
Domela Nieuwenhuis en Peter Kropotkin, een op muziek gezet lied tegen das Militär
en vooral sprookjes en dierenfabels, waarin kinderen de lelijkheid van oorlog, macht
en alcohol aanschouwelijk wordt gemaakt. Een subversief winterboek. Aandoenlijk
vanwege die mengeling van realisme en utopie, van inzicht en verwachting die
anarchisten eigen is.
‘Een sprookje van God en de koningen’ gaat aldus: ‘Eens werden de mensen hun
koningen zo zat, dat zij besloten, een deputatie aan de lieve god te sturen, om die om
bijstand tegen hun koningen te vragen.
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De deputatie werd aan de hemelpoort ontvangen en ook toegelaten, toen zij aan de
beurt kwam. Maar toen de woordvoerder de kwestie naar voren gebracht had, schudde
de lieve god verwonderd het hoofd en zeide:
“Ik begrijp geen woord van alles, wat je daar zegt. Ik heb jullie nooit koningen
gegeven.”
Toen schreeuwden ze allemaal door elkaar, dat de aarde vol was van koningen,
die alle verkondigden, dat ze bij de gratie gods heersten.
“Daar weet ik niets van!” antwoordde god hun. “Ik heb jullie allemaal gelijk
geschapen, naar mijn beeld schiep ik je. - Vaarwel!”
De audiëntie was daarmee afgelopen. Maar de deputatie zette zich voor de
hemelpoort neer en weende bitter.
Toen nu de lieve god dit te weten kwam, had hij medelijden en liet ze weer in de
hemel komen. Hij riep een aartsengel en zei hem:
“Kijk eens het boek na, waarin ik alle plagen opgetekend heb, die ik over de mensen
gestuurd heb terwille van hun zonden, en zeg me, of er iets van koningen instaat.”’
Natuurlijk staat er niets van koningen in. Ze zijn maar bedenksels van de mensen.
‘Als je genoeg van ze hebt, moet je zelf maar zien hoe je ze kwijtraakt.’
Een sprookjesgod in dienst van het anarchisme.
Er staan verhalen in De Loden Soldaat over wederzijds hulpbetoon, over het beest
in de mens, over de katholieke Kerk in Spanje. (‘Het onderwijs is er geheel in handen
der pastoors, monniken en nonnen en die houden het volk liefst dom. Je begrijpt
waarom. Met domme mensen kan je alles doen en dat moeten ze juist hebben. Zou
je denken, dat als de mensen wisten en begrepen, dat die pastoors en die kerken zo
rijk zijn, omdat zij alles opslokken wat de nijvere arbeiders door arbeid voortbrengen,
ze zouden voortgaan die mensen vet te mesten en zelve van alles verstoken te blijven?
Dat kan je begrijpen.’) En ook een uitgebreid alternatief paradijsverhaal waarin de
mens onophoudelijk het evenwicht in de natuur verstoort tot de leeuw, ooit de koning
der dieren, een kermisattractie wordt. ‘De Nederlandse Heren’, dat versje begint zo:
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De Nederlandse Heren
Die hebben wat in 't zin;
Wij moeten jubileren
Al voor de koningin.
Al vijf en twintig jaren
Maakten zij zoet gewin
- De rijke handelaren In naam der koningin!
Maar de arme proletaren
Die zijn van af het begin
Getrokken aan hun haren
In naam der koningin,
Die laten ze betalen
Belasting, en niet min,
En anders komen ze 't halen
In naam der koningin.

Er zullen maar weinig kinderen zijn geweest in wier tere zieltjes oom Eikebooms
woorden werden ingeprent. In Daalders Wormcruyt met suycker, historisch-critisch
overzicht van de Nederlandse kinderliteratuur, komt De Loden Soldaat niet voor.
Wat alles wilde zijn behalve een curiosum, is nu een curiosum.

Over het uitslaan van smerige taal
Je hoort weinig rondborstige verwensingen meer. De kunst van het vloeken en
schelden lijkt op een laag pitje te staan.
Wat is er in zo'n geval mooier dan dat er jaar na jaar afleveringen van een tijdschrift
door je brievenbus glijden waarin je zulke uitgebreide, van grote geleerdheid
getuigende artikelen kan aantreffen als:
Over het uitslaan van smerige taal in het Cubaans.
Over de obscene plaatsnamen in Macedonië.
Over de allo-malo-petitieve uitdrukkingen in het Jiddisch - dat wil zeggen: over
smeekbeden dat het kwaad op ander-
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mans hoofd moge neerdalen. Over goede wensen derhalve. A ziser toyt zol er hobn
- a trok mit tsuker zol im iberforn! Vertaling: Moge hij een zoete dood sterven - dat
hij overreden worde door een vrachtwagen met suiker! Zol im vaksn burikes in pupik,
un zol er pishn mit borsht! Vertaling: Mogen er bieten in zijn navel groeien, zodat
hij borsjt zal pissen!
Over excrementen in de taal van Céline.
Over seksuele metaforen in het niet-Shakespeareaanse drama van de Engelse
Renaissance.
Over Venetiaanse blasfemieën.
Over schelden in het dialect van Skopje.
Over het gezelschapsspel Stink-Pink volgens het systeem van professor Wescott.
- Het gaat daarbij om rijmsequenties: iemand met wie men nog niet eerder naar bed
is geweest heet een new screw, een kunstpenis een mock cock en een tweezijdig
rectum een Janus-anus. In het Duits is een Sinekure-Hure een werkschuwe
legermatras.
Over de agressie in kinderhumor.
Over het poëtisch beledigen in Bono (Ghana). Wo kote kyeae se Mesedise Bense
gyia! Je penis is gebogen als de versnellingshandle van een Mercedes Benz!
Over de rol van het verbale geweld in de Macedonische strijd tegen het
fanariotische patriarchaat van Constantinopel in de negentiende eeuw.
Over de suffix-gebonden woorden in het semantische veld prostituta in het moderne
Italiaans. Een kwantitatieve benadering. (Of zoiets).
Over dubbelzinnigheden in de taal van de techniek.
Over de folklore van graffiti.
Over het slang in de Atheense nichtenwereld.
Over Frans-Canadese godslasteringen. Sacré Québec!
Over patiënt-gerichte pejoratieven die bij het medisch personeel in gebruik zijn.
Over het achterstevoren praten over sex in Thailand.
Over twee Toscaanse vloeken. Een diepte-analyse.
Over hoe in Israël voetballers worden toegejuicht. Een eerste verkenning.
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Over het vloeken van apen.
Over de Yoruba-terminologie met betrekking tot individuele en sociale
tekortkomingen.
Over Portugese troetelnaampjes.
Over de grondslagen van het obscene taalgebruik in Rusland. Met een lexicon.
Over de linguïstische en culturele aspecten van de termen waarmee men
homoseksuelen benoemt. Een mondiale inventaris.
Over kwetsende epitheta in de Alpen.
Over academische graffiti. Eunuchs aller landen, verenigt u! U hebt niets te
verliezen.
Over de verbale agressie in Mexico City.
Over de techniek om obscene uitdrukkingen in het woordenboek weg te moffelen.
Over de semantische functies van de zogenaamd obscene partikelen ‘X’ in het
Kantonees.
Over kut en lul in het Hittitisch.
Over de prosodische invloeden van de betekenis van Leck mich am Arsch in het
Beiers. Met muzieknoten.
Over dodelijke limericks.
Over de vulva als psycho-linguïstich probleem.
Over de vuilbekkerij van Marlon Brando.
Over het vloeken in het Vaticaan.
Over verboden kentekenplaten.
Over het taboe bij internationale merknamen. - Zo klinkt het Nederlandse vliegtuig
Fokker de Amerikanen in het algemeen en de Japanse whisky Black Nikka de
Amerikaanse negers in het bijzonder nogal anders in de oren. Een Amerikaanse
toerist in Amsterdam hapt even naar adem als men hem op affiches Superglans, een
merk autowas, aanbeveelt.
Over de grote Amerikaanse Schimpfmeister H.L. Mencken. Menckens definitie
van een idealist: ‘Iemand die, na te hebben gemerkt dat rozen beter ruiken dan kool,
denkt dat je er ook betere soep van kookt.’
Enzovoort enzovoort.
Zou u hebben geloofd dat er zo'n tijdschrift bestond? Het bestaat. Duizenden
bladzijden lang verwennen wetenschaps-
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mensen uit alle delen van de wereld u met woordenlijsten, studies en informaties op
het ongecensureerde en zo deerlijk verwaarloosde terrein van de verbale agressie folkloristisch, literair, sociologisch, linguïstisch, hoe niet al. Op fijnzinnige wijze
wordt hier een monument voor de belediging opgericht. Het is het meest zonderlinge,
hilariteitverwekkende, imposante en, in Nederland, ongerecenseerde tijdschrift dat
ik ken. Het werkt beter dan alle stimuleringsmiddelen, zenuwtabletten en mokerslagen
bij elkaar. Elke woordgek, scheldstudent of taboezoeker dient er zich onverwijld op
te abonneren. Het heet Maledicta. The International Journal of Verbal Aggression.
Het verschijnt in Waukesha, Wisconsin. Het wordt uitgegeven en geredigeerd door
Reinhold Aman, Schimpfmeister II.

Viva Maledicta!
Wij worden geboren uit een opening, inter faecem et urinam, maar onze bovenste
opening, de mond, doet niets liever dan het wel en wee van onze onderste openingen,
hun variété en verdriet, in de verhullende windsels leggen van het taboe en het
eufemisme. Vieze oude mannen moeten per se sexy vijfenzestigplussers heten. Hoe
zou een niet-eufemistische omschrijving van ‘een vieze oude man’ eruitzien? Ik las
er een. ‘Iemand die een doofstomme verkracht en haar vervolgens de vingers afhakt,
zodat ze het niet verder zal kunnen vertellen.’
U merkt het: er is weer een nieuw nummer van Maledicta. The International
Journal of Verbal Aggression verschenen. Een ‘Festschrift’ ter ere van Elias
Petropoulos, een dubbel-nummer van driehonderdtweeënvijftig pagina's. Mijn dag
was, toen de forse aflevering, door redacteur-opmaker-in-pakker-medewerker-uitgever
Reinhold Aman ten koste van veel bloed, zweet, tranen en geelgroene shit
samengesteld, door mijn bus viel, ineens volkomen opgeklaard.
Uit artikelen over graffiti op Amerikaanse en Duitse universiteiten en uit
correspondentie met The Editor ben ik

Gerrit Komrij, Verzonken boeken

225
weer heel wat wijzer geworden over de schatten die in de verzonken mijnen van de
belediging en het schelden aangeboord kunnen worden.
Voormelde definitie van een vieze oude man.
‘Haar moeder is net zo vlijtig als een dildo in de harem van een homoseksuele
sultan.’
‘Als je even lang was als dom, zou je in een kegelbaan moeten overnachten.’
‘Zij? Die moet het haar op haar benen scheren met een motorzaag.’
‘Moge een dromedaris met diarree defaeceren in uw de-colleté!’
Schelden verbroedert. Waar de politiek faalt slaagt de belediging: in het leggen
van banden tussen volkeren.
Nez ti vodrizli pupecni snuru tak si s tebou hráli jak s jojem, zeggen de Tsjechen.
Vertaald: Voordat ze je navelstreng doorsneden, hebben ze vast jo-jo met je gespeeld.
Niet alleen over de grenzen van oost en west vinden de liefhebbers van het
niet-officiële woord elkaar, ook over de grenzen van de tijd. Reinhold Aman is zo
vriendelijk de leden van zijn Maledicta Society af en toe verwenskaartjes toe te sturen,
waarvan de volgende een belediging voorstelt die in een Egyptische pyramide werd
aangetroffen:

Ik zal het maar niet vertalen.
Er staat een bijdrage in deze Maledicta (vijfde jaargang) over spotnamen voor
kranten. Wij kennen De Teleraaf en Het Pariool. Het bleek ook in andere landen
een dankbaar tijdverdrijf. De Independent Journal werd de Independent Urinal
genoemd, de Ottawa Citizen de Ottawa Shitizen en Soho News So-So News.
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Behalve vrolijkheid en variété biedt de laatste aflevering van Maledicta, zoals
gewoonlijk, ook veel ernstigs. Er staan uiterst geleerde artikelen in over beledigingen
in het mandarijnen-Chinees, de Indianentaal, het Farsi en de taal van Tonga.
Verrassend is het te stoten op een bijdrage over Verbal Aggression in Dutch
Sleeptalking. Over hoe Hollanders slapend vloeken! Het is van de hand van Frank
Heynick, een Amerikaan die doceert aan de Technische Hogeschool van Eindhoven.
Het volgende citaat kan een indruk geven van het proza dat ontstaat wanneer
wetenschappers, zoals het behoort, zonder eufemisme en hypocrisie de werkelijkheid
in hun academisch onderzoek betrekken: ‘It would seem that Dutch malediction is
fully advanced into the genital phase in Freud's scheme of libidinal infantile
development, while English, German and many other languages remain partially
arrested at the anal level. Some examples: Exclamations like shit! Scheisse! and
merde! know no literal equivalent in Dutch (schijt!). [...] Instead, Dutch is fond of
employing kut! “cunt!”
Similarly, although Dutch has aside from schijt another common impolite term
for excrement, stront, neither is to be found as modifiers in compound nominals. [...]
For these purposes, Dutch makes compounds with rot- “rotten”, e.g., rotweer, but
also commonly with the two abovementioned sexual words, kutweer and kloteweer,
“cunt-weather, ball-weather”.’ &c.
Even terug naar Reinhold Amans verwenskaarten. Het zou voor onze geliefde
zusters, de feministes, misschien een aantrekkelijke gedachte zijn op straat en in
cafés zekere heren, vieze oude mannen bij voorbeeld, een kaartje in de hand te
drukken waarop met grote letters staat: U HEBT ZOJUIST EEN VROUW BELEDIGD. En
in kleine lettertjes daaronder: Deze kaart heeft een chemische behandeling ondergaan.
Binnen drie dagen valt uw lul er af.
Hoe obscuur Maledicta ook zal worden, ze is zeker van haar jongste dag. Ik wilde
er dit keer iets vroeger bij zijn en een op de zinkensnominatie staand schip (want
onder schot

Gerrit Komrij, Verzonken boeken

227
van het fatsoen en, vooral, van kaar nieuwe variant: de onverschilligheid) portretteren
alvorens het, verzonken, weer moet worden ontdekt.

De censor bedrogen
Haneëieren en gestoofde vensterbanken zijn niet te eten. Naar Atlantis, Utopia en
Bommelskonte kun je niet reizen. Het zal je niet lukken op aanstaande sint-juttemis,
om precies kwart over de rand van de piespot, een netje met kokend water te halen.
De mens schept er plezier in spookge-rechten, paradoxen, imaginaire plaatsen en
kolderdefinities te verzinnen.
En titels van niet-bestaande boeken. Ik schreef al eens over catalogi met boeken
die je in geen enkele bibliotheek zult kunnen vinden, eenvoudig omdat ze er niet zijn
(Averechts, pag. 293 e.v.). De lange traditie om zulke fantasie-lijsten samen te stellen
heeft tot een hele schaduwbibliotheek geleid. Die traditie wortelt voor een deel in
de nonsens-literatuur, voor een ander deel in de satirische. Je kon er het publiek mee
foppen of amuseren, maar er ook, in beknopte vorm, kritiek mee uitoefenen. Dan
ging het om titels van boeken die er eigenlijk hadden moeten zijn. Als voorbeeld van
een late Nederlandse catalogus van titels waarbij de tekst node ontbrak noemde ik
het pak van Sjaalman. Ik ben op mijn wenken bediend. In een driedubbele aflevering
van De Gids (november 1984) werd van die imaginaire bibliotheek een reële
bibliotheek gemaakt. Daarmee hield het pak van Sjaalman op het pak van Sjaalman
te zijn, het werd uit de traditie van de opsommingen van niet-bestaande werken getild.
Er zat niets anders op - ik ben verzot op lijsten, en op dit soort lijsten in het bijzonder
- dan op zoek te gaan naar andere voorbeelden uit de Nederlandse literatuur.
Ik vond er twee. De eerste komt voor in de Staat en Inventaris van de nalatenschap
van Don Gio dy Straatslypio y Pluggio, volgens de titelpagina ‘Gedrukt in Arabien,
midden op de Sand-Zee, in 't vervalle Kasteel van den Rasenden
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Roeland’ en zonder jaartal (waarschijnlijk tweede helft zeventiende eeuw). Tussen
die van het meubilair, het porselein en de muziekinstrumenten komt er een
inventarislijst van zeventig boektitels, gerangschikt naar folio, quarto, octavo etcetera
in voor, waarvan ik er enkele laat volgen.
De Chirurgicale Operatien van Sr. Benedictus, op menschenvel geschreven.
De Konst om Alykruiken en Garneelen te braden, beschreven door de kok van
den Waywode van Ysland. 2 deelen.
De Slijpsteen der Gedachten door Mattheus Ulenspiegel. met fig.
De Fabricagie der Trek-schuyten, door Charon.
De Onwetentheyt der Apothekers door Gregorius quid pro quo. 7 deelen. fr. bant.
Liber prohibitus.
Christophorus Vlooyinga van de Nuttigheyt van 't byten der Vlooyen: met de
knaphandige Aanteykeningen van Joannes à Knipsky. met fig. 13 deelen.
Lobbius Smeerpoesius van de heerlyke kragt en werking des kattestronts.
Manlius Vulcanius nieuwe uytvinding van 't vangen der Rook in een Visnetje:
opgedragen aan Mas Anjello.
Plato Invisibilis, Boek sonder Letters en Charachters, van 't gene in 't Platonisch
Jaar geschieden sal: met de onbekende Aanteykeningen van Josephus Futurus. 6
voll. 1 tom.
Antonius Pes Heerlyke Demonstratien, dat een Mensch soo wel eelt op sijn Neus
sou konnen hebben als onder sijn Voeten, met verscheyde allegorien van geleerde
Mannen verrijkt. vol ysere platen.
De bondige Bewijsredenen, dat een Walvisch duysentmaal meer water van nooden
heeft om te badineren met sijn Ega, als een kikvorsch: nevens de verklaring van den
Outvader der Walvisschen over die materie gedaan, ten tyde van Plinius: door een
Oog en Oorgetuyge beschreven, genaamt, Gualterus Rana. 7 deelen.
Eenige Arithmeticale Questien over onbekende Verschillen, die nooyt bekent zijn
geweest, en nooyt bekent sullen worden: seer distinct en accuraat uytgerekent door
Mr. Joris
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Botmuyl, Schoolmeester Generaal van de Inwoonders van 't machtige en volkryke
Keyser-rijk Groenlant. Gedrukt in 't naarst van de nacht sonder kaars, met curieuse
en deftige platen versien door den hooggeleerde en altijt volprese Baviaan Alykrukibus.
5 deelen.
In de Haagsche Mercurius van Doedijns lezen we, op de dertigste juli 1698 (pag.
670 e.v.): ‘Mercurius, zyne Bibliotheecq willende zuiveren van onnutte Boeken,
heeft de overtollige doen verkopen ('t welk selden een teeken van te veel Rykdom
is) en alleenlyk maar behouden de volgende’ - waarna een opsomming van wederom
zeventig titels volgt, zoals:
Jan Potjekaaremelk. De Leidse Straatschender. 'T Geslagt-register der Praeadamiten.
Het Nonnetje in baarens-nood. De voedsaamheid der Wetenschappen. De Harmonie
van 't slurpen. De Architectuur der Kakstoelen. Bierenbrodius over de Geestigheid.
De Fanfares der Trompetten. De Delices der Aristotelische Distel-eeters. De
vermomming der Esels, die op het kussen zitten. De Grabbelary der
Oost-Indievaarders. Varkenbecius over 't knorren. Het doelwit der clysterende
Apothekers.
In deze lijsten gaat het vooral om het kolderieke element, al ontbreekt het satirische
niet. In tijden van censuur en onderdrukking kunnen ze als uitlaatklep gaan fungeren:
zonder de boeken zelf op de markt - en daarmee op de brandstapel - te hoeven brengen
kan men volstaan met subversief ogende titels. Dat zelfs die bedreigend genoeg
kunnen zijn bewijst het voorkomen van imaginaire boeken op de indexen van
kerkelijke en politieke censoren. Het verbieden van boeken die er niet zijn - het spel
leidt de starheid om de tuin. De kunst speelt verstoppertje met de olifant.
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Ik doe duizend boeken weg en na een poos heb ik er tweeduizend terug. Ik verkoop
tweeduizend boeken en nog geen jaar later heb ik er vierduizend bij. Ik draag mijn
boeken stapel na stapel het huis uit, waarbij ik mijn ruggewervels haast breek en
mijn armen door de torenhoge hoeveelheden papier steeds langer schijnen te worden,
maar ijl als gas sluiten de boekenrijen zich achter me weer aaneen. Loodzwaar
verdwijnen ze, vederlicht duiken ze op. Van elke plank verwijder ik tientallen boeken
en geen plank wordt er leger van.
Ik haat ze, die wijsneuzen. Ruggelings staren ze me aan met hun misselijke en
nutteloze slogans. Af en toe verbeeld ik me zelfs dat ze naar me bijten. Voor de
buitenwereld onzichtbaar, maar voor mij o zo duidelijk gaan er tienduizenden mondjes
tegelijk open, ik zie de messcherpe rattetanden erin schitteren, een gigantische,
druiventrosachtige massa getuite openingen gaapt spottend naar me en klapt weer
dicht. Er zal een dag komen dat ze zich op me zullen storten om me te verorberen,
met huid en haar.
Ook luister ik, zo nu en dan, angstig naar het gejoel in mijn bibliotheek. Onverhoeds
begint het om, snel en snerpend hoog, aan te zwellen tot een kolkende kakofonie van
verwijten, scheldwoorden in bizarre talen en litanieën van in de steek gelaten en
dooreengehutselde alfabetten. Dan ebt het, even plotseling als het gekomen is, weer
weg. Maar ik heb het wel gehoord, jazeker. Een wee gevoel van weerzin maakt zich
van me meester als ik daar, op een plank die alleen maar met een trap te bereiken is,
het pedante rijtje boeken zie staan, een allegaartje van jewelste, dat ik tien jaar geleden
nog per se wilde lezen - ik kwam er maar niet toe en kwam er maar niet toe. Op een
dag verhuisde ik ze, ook al - uiteraard - omdat er intussen een behoorlijke nieuwe
stapel te lezen boeken was aangegroeid, resoluut en in gesloten slagorde naar die
onbereikbare plek. Daar beneden, in de hoek bij de radiator, rust ook die nieuwe
stapel allang weer. Keurig rechtop, maar nog altijd in de volgorde waarin
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ik ze toen wilde lezen. En daar, de ongelezen boeken van vijf jaar geleden. En hier,
de verstoten liefdes van vorig jaar. Ze loeren naar me, azen op me, de haat is
wederzijds, ik voel het.
Ik ril als ik aan al die miljarden letters denk die, als je ze ook maar even door
elkaar zou schudden, niet de minste betekenis meer opleveren. Ik huiver bij de
gedachte aan die miljoenen stoffige, grauwe vellen die ze tussen hun platten torsen
en die, als het ook maar lichtjes door het plafond zou gaan lekken, niets meer
voorstellen dan een papperige, zwakzinnige brij. Wat heb ik aan hun vage
boodschappen, hun oude nieuws, hun kreten en gejengel uit een voorgoed voorbij
verleden? Het zijn jaloerse vrijsters die zich tegen me hebben gekeerd omdat ik niet
langer met ze flirt. Ik wil me bevrijden van hun juk en een nieuw, fris leven beginnen.
Ik verlang naar een lichte wereld, zonder hun ballast.
Wat moet ik met dat eczeem dat neerschilferde van al die inmiddels fossiel
geworden generaties en dat als ongevraagd geschenk voor mij achterbleef? Het is
een warboel, en het verwart me. Weg er mee - totaal, absoluut.
Maar hoe ik mijn best doe, het lukt me niet. Nooit zal het me lukken, besef ik
pijnlijk. Het zou zijn of ik mijn darmen, toch ook een walgelijk labyrint van
verbindingen die enkel in mijn buik, en enkel daar, op zonderlinge wijze functioneren,
er uitrukte en opvrat. Het zou zijn of ik mijn hersens, die zinloze pap van kleffe cellen
en anders niet, uit mijn kop schoot. Het zou mijn dood zijn.
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Naschrift
Oorspronkelijk maakte ook een artikel over de Ontboezemingsbundel van Jopie
Breemer deel uit van de serie Vergeten boeken die in haar eerste versie in de jaren
1979-1981 in Vrij Nederland verscheen en die u in het eerste deel van dit boek onder
de titel Het literair schaduwkabinet aantreft. (Uitgever Peter Loeb verbood me in
1986 dezelfde titel Vergeten boeken te gebruiken omdat hij de verschijning van een
uitgave onder die naam het jaar daarvoor in het Boekblad had aangekondigd.) Het
Jopie Breemer-artikel (‘Een ode aan Jopie’) staat afgedrukt in Averechts (Amsterdam,
1980) waarin onder de hoofdstukken Van de verkante keer (2) (pagina's 246-282)
en De contra-bibliotheek (pagina's 284-295) nog het een en ander over vergeten en
curieuze boeken te vinden is. Hetzelfde geldt voor de pagina's 196-234 van Daar is
het gat van de deur (Amsterdam, 1974) en, passim, voor de rest.
Een schaduwkabinet is voor uitbreiding vatbaar. Ik had er, in mijn geval, graag
Peter Altenberg en Michael Koezmin aan willen toevoegen, de dagboeken van Platen,
al zo lang niet meer verkrijgbaar, Eça de Queiroz, in ons land nooit doorgedrongen.
Anderen zullen weer andere favorieten hebben. Het blijft noodgedwongen bij een
momentopname. Des te meer geldt dat voor de curieuze boeken van het kerkhof: je
struikelt er bij toeval over en ze moeten je daarbij ook nog even vasthouden. Nu deze
opnamen uit althans mijn lezers-bestaan zijn verzameld is er een nieuw curieus boek
bijgekomen: dat wil zeggen, één titel meer in de bibliografie van de bibliografie van
bibliografieën van curieuze boeken. Of het een verzonken boek wordt laat ik aan
mijn lezers over.
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De bibliofiel verscheen eerder bij uitgeverij Bébert (Rotterdam, 1980), in een oplage
van negenennegentig exemplaren.
Gerrit Komrij
Papieren Steeg
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