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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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Wonderlijk, irrationeel en paradoxaal namelijk is het gehele leven, op
ieder moment, en in al zijn manifestaties.
S. Vestdijk, De toekomst der religie
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Voorwoord
De tien opstellen in deze bundel zijn alle eerder gepubliceerd, maar de meeste
hebben een geduchte gedaantewisseling ondergaan. Daarvoor waren drie redenen.
In de eerste plaats wilde ik enkele overlappingen wegwerken: omdat de stukken in
verschillende tijdschriften verschenen, moest ik bepaalde uitgangspunten en ideeën
steeds opnieuw formuleren, speciaal waar het Vestdijks poëzie betrof. Nu de stukken
bij elkaar staan, zouden die herhalingen alleen maar storen. In de tweede plaats
wilde ik mij in dit boek tot een breder publiek wenden dan de specifieke
Vestdijkliefhebbers. Daarom moesten enkele opstellen uit de Vestdijkkroniek
herschreven worden: zaken die ik daar als bekend mocht veronderstellen, zoals de
inhoud van de ter sprake gebrachte romans, heb ik in deze bundel uitvoeriger
uiteengezet. Ten slotte sprak het vanzelf, dat ik de recent verschenen literatuur in
dit boek verwerkte.
‘Vermommingen van Judas’ is een samenvoeging van ‘Trouw en verraad in het
werk van S. Vestdijk. Een paradoxale Judas’ en ‘Trouw en verraad in het werk van
S. Vestdijk. Vermommingen van Judas’ in respectievelijk Literatuur jaargang 11
(1994), nr. 4, pp. 194-199 en Literatuur jaargang 12 (1995), nr. 3, pp. 126-131.
Enkele passages daaruit zijn geschrapt, enkele andere toegevoegd. ‘Spiegels van
liefde en dood’ verscheen als ‘Spiegels van liefde en dood. Over het werk van S.
Vestdijk’ in Sic jaargang 3 (1988), nr. 4, pp. 52-64. Het stuk is sterk uitgebreid,
doordat ik de algemene opmerkingen over Vestdijks poëzie die over verschillende
opstellen verspreid lagen, hier bijeen heb gebracht. ‘Een Lahringer Judas en zijn
Jezus’ werd eerder gepubliceerd in Vestdijkkroniek nr. 58 (maart 1988), pp. 1-15.
Aan dit artikel heb ik voor deze uitgave een introductie toegevoegd waarin onder
andere de inhoud van de roman kort wordt weergegeven. Datzelfde is gebeurd met
‘Bijfiguren die het niet zijn’ dat oorspronkelijk verscheen in Vestdijkkroniek nr. 53
(december 1986), pp. 36-54. ‘Het romanschema ven Ierse nachten’ stond in
Vestdijkkroniek nr. 79 (juni 1993), pp. 15-41. ‘De onvergetelijke Gerritje’ is onder de
titel ‘De onvergetelijke Gerritje. Transformaties in proza en poëzie’ gepubliceerd
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in Vestdijkkroniek nr. 64/65 (september/december 1989), pp. 1-18. Dit opstel is sterk
ingekort, doordat ik het introducerende gedeelte over Vestdijks poëzie in het tweede
essay van deze bundel heb verwerkt. ‘Vestdijks “Jeugdvrienden”’ is eigenlijk een
geheel nieuw stuk, al heb ik bij het schrijven ervan gebruik gemaakt van een eerder
artikel met dezelfde titel, verschenen in Sic jaargang 6 (1991), nr. 1/2, pp. 44-63.
‘Een raadselachtig gedicht’ stond aanvankelijk in Vestdijkkroniek nr. 68/69
(september/december 1990), pp. 1-18. Ik heb het uitgebreid en grondig herzien.
‘Poëzie, gekunsteldheid, grammatica’ werd eerder gepubliceerd in Vestdijkkroniek
nr. 83/84 (juni/september 1994), pp. 93-97. ‘Dichter versus burger’, ten slotte,
verscheen in Vestdijkkroniek nr. 86 (maart 1995), pp. 35-49, onder de titel ‘Dichter
versus burger. Het beeld van Thomas Mann bij Vestdijk’.
Ik heb ernaar gestreefd in deze bundel een zo breed mogelijk beeld van Vestdijks
schrijverschap te geven. In de eerste twee stukken stel ik een aantal centrale thema's
aan de orde (trouw, verraad, dood, liefde en geluk), waarbij ik de drie genres die
Vestdijk beoefende, heb betrokken: poëzie, essay en roman. In de beide volgende
essays analyseer ik achtereenvolgens een vroege en een latere roman, waarbij
bovendien een tweede reeks Vestdijk-thema's aan de orde komt: macht, destructie
en schuld. Het vijfde opstel informeert over Vestdijks werkmethode als
romanschrijver. In het zesde essay leg ik een verbinding tussen Vestdijks romankunst
en zijn poëzie. In de drie daarop volgende stukken ga ik nader op die poëzie in,
terwijl ik in het afsluitende opstel een onderwerp uit Vestdijks essayistiek behandel.
Graag wil ik hier Harry Bekkering, Rudi van der Paardt en Martin Ros bedanken
voor hun aanmoediging en epistolaire steun, Martin Hartkamp voor zijn commentaar
indertijd bij het opstel ‘De onvergetelijke Gerritje’, Anne Wadman voor de
belangeloosheid waarmee hij mij zijn aantekeningen over Vestdijks poëzie liet inzien,
Sjoerd van Faassen van het Nederlands Letterkundig Museum en
Documentatiecentrum voor de prompte antwoorden op mijn vragen en mevrouw
A.C.M. Vestdijk-van der Hoeven voor haar toestemming het romanschema van Ierse
nachten te bestuderen.
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Vermommingen van Judas
De hoofdpersoon van Thomas Manns beroemde novelle Der Tod in Venedig, de
schrijver Gustav Aschenbach, is volgens het verhaal de schepper van één type;
alle personages uit al zijn boeken zijn te herleiden tot één held, een Sint-Sebastiaan,
een ‘intellectueel getinte, jeugdige standvastigheid die in trotse schaamte de tanden
op elkaar zet en rustig blijft staan terwijl zwaarden en pijlen het lichaam doorboren.’
Deze Sint-Sebastiaan lijkt me min of meer op het oeuvre van Thomas Mann zelf
toepasbaar. Al zijn grote figuren lijden - aan het leven, aan de liefde, aan de kunst
- maar zij ondergaan dat lijden met waardigheid. Denk aan Hans Castorp, vooral
ook aan Joachim Ziemszen uit Der Zauberberg, aan Gustav Aschenbach natuurlijk,
of aan Adrian Leverkühn, de tragische hoofdfiguur van Doktor Faustus. Toch is die
treffende Sebastiaan-karakteristiek eenzijdig. Is Felix Krull uit Bekenntnisse des
Hochstaplers Felix Krull ook een variant op de oerheld Sebastiaan? Het lijkt me van
niet. Evenmin als Jozef, de man uit de naar hem genoemde cyclus. Bovendien doet
de karakteristiek tekort aan een van de grootste kwaliteiten van Thomas Manns
schrijverschap: zijn superieure ironie.
Een mythologische of legendarische figuur als oriëntatiepunt bij de interpretatie
van een oeuvre kan dus verhelderend werken, als men er rekening mee houdt dat
een dergelijke methode noodgedwongen eenzijdig is. Bepaalde aspecten van het
werk zullen worden verwaarloosd, andere zelfs genegeerd. Dit alles hoeft geen
bezwaar te zijn. Het doel is een wezenlijke trek van het oeuvre te ontdekken, te
onderzoeken wat de achtergrond is van enkele steeds terugkerende patronen.
Daarvoor is de vergelijking met een ‘oerheld’ een geschikt middel.
In het werk van Vestdijk duikt de persoon Judas nogal eens op. Hij heeft gedichten
aan hem gewijd, een essay over hem geschreven; in enkele van zijn romans maakt
hij toespelingen op de man. Bij nader toezien blijkt de figuur van de verrader een
belangrijke rol bij Vestdijk te spelen, ook al wordt niet steeds de naam Judas
genoemd. ‘Judas’ lijkt me voor Vestdijk te zijn wat ‘Sint-Sebastiaan’ voor
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1 Handschrift van ‘De Judaskus’. De uiteindelijke tekst telt enige varianten.
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Aschenbach/Mann was: een ‘held’ (het woord is niet onjuist, dat zal nog wel blijken)
op wie veel van de gecreëerde figuren terug te voeren zijn. Judas staat dan voor
de verrader in algemene zin: hij zou iets of iemand trouw moeten zijn, maar hij
schendt het vertrouwen en loopt over naar de vijand.
Verraad is een kwaad, niet omdat de verrader kiest voor de verkeerde kant (want
dat is niet eens altijd het geval), maar omdat het een daad is van trouweloosheid.
Verraad is dan ook verbonden met schuld en, als de verrader zijn fout inziet, met
spijt, berouw, wroeging en boete. Bovendien heeft het type van de verrader enkele
varianten: de verklikker (de ‘zuivere’ verrader zou men kunnen zeggen: hij vertelt
de vijand een geheim), de verloochenaar (het Petrus-type: hij ontkent dat hij tot de
partij van de vriend, de geliefde, de meester, behoort) en de handlanger (hij verleent
de vijand hand- en spandiensten). Maar welke variant ook aan de orde is, altijd gaat
het om het in de steek laten van het ene en het heulen met het andere.
Ik stel me voor aan de hand van enige gedichten, essays en romans het
verraderscomplex zoals het bij Vestdijk voorkomt, zo precies mogelijk te beschrijven.
Het oudste Judasgedicht is van 21 januari 1932. Het heet ‘De Judaskus’ en is een
interpreterende beschrijving van een fresco van Giotto. Het is opgenomen in de
bundel Klimmende legenden (1940), (V.G., deel I, p. 351):
De kaak dreigt als een rotsblok-onder-zee,
Waaruit het sappig weekdier van den mond
Voortschuift tot kussen. Maar zijn starend-rond
Ondergedompeld menschoog wacht gedwee
5 Op deze nadering, en in zijn reeGewelfde lippen ligt mede 't verbond
Van slachtoffer en hater diep gegrond,
En hun beweging telt bij 't kussen mee.
Een innig streven, buiten 't weten om,
10 Verbindt die twee: de mensch die onder zwom,
Het dier dat hoog komt en naar 't heil toewaadt.
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2 Giotto: ‘De Judaskus’, ca 1304-1306, fresco (detail). Padua, Capella degli Scrovergni.
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Geen tegenzin doet hen afglijden: slechts
Het dol rumoer van Petrus, meer naar rechts,
Die ruw de hand legt aan hun liefdesdaad.

Voor een goed begrip van dit gedicht zijn drie stadia van belang: 1. het
oorspronkelijke evangeliebericht, 2. de voorstelling op het fresco van Giotto en 3.
de beschrijving daarvan in dit sonnet.
Het verhaal van Jezus' gevangenneming vindt men onder andere in Matthéüs
26, 47-56. Jezus komt met zijn leerlingen van Gethsemane, waar hij zich in gebed
op zijn dood heeft voorbereid. Van de andere kant nadert Judas, een van zijn
leerlingen, aan het hoofd van een groep mannen, met zwaarden en stokken
bewapend. Zij moeten Jezus arresteren, maar ze kennen hem niet. Judas heeft met
hen afgesproken dat hij hun Jezus zal aanwijzen door hem te kussen. Het
verraderlijke van deze daad is natuurlijk de tegenstelling tussen de vriendschappelijke
schijn en de boosaardige bedoeling. De soldaten grijpen Jezus. Een van de
discipelen (volgens het Johannes-evangelie was dat Petrus) wil Jezus verdedigen;
hij trekt zijn zwaard, haalt uit en slaat de slaaf van de hogepriester een oor af. Maar
Jezus verbiedt Petrus zich te verzetten; hij laat zich wegvoeren.
Op het fresco van Giotto (het is van omstreeks 1305, bevindt zich in een kapel
te Padua, en is er één in een reeks van zes over het leven van Jezus) zien we al
deze verhaalelementen terug: gesticulerende discipelen, opdringende soldaten,
stokken, fakkels. De omarming van Judas is breed, Jezus verdwijnt bijna geheel in
de kleedplooien van zijn verrader. Dit is zeker geen vluchtige begroetingskus. Achter
Jezus' rug maakt Petrus een stekende beweging met een wapen dat meer weg
heeft van een mes dan van een zwaard. Het oor van de slaaf valt naar beneden,
maar de man schijnt niets te merken, hij is helemaal geobsedeerd door de
omhelzende Judas, lijkt het. Alles gebeurt op het fresco tegelijk: de kus, het
opdringen, het verzet. Dat kon moeilijk anders: een geschilderde voorstelling is
noodgedwongen de weergave van één moment.
Het sonnet van Vestdijk is een echt ‘schilderij-gedicht’. De dichter keert niet terug
naar het evangelieverhaal. Hij vertelt wat hij ziet, hij geeft geen verslag van
gebeurtenissen. Ook hier vinden de dingen tegelijk en niet na elkaar plaats. Maar
de voorstelling is wel sterk gereduceerd. Vestdijk geeft slechts de omhelzing weer;
de soldaten, de fakkels, de stokken zijn verdwenen; alleen Petrus krijgt twee regels,
maar die verzen staan in direct verband met de omarming. De
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dichter heeft uit het fresco gehaald wat hem trof: dat brede gebaar van Judas, alsof
hij Jezus bij zich wil insluiten.
Giotto's ‘Judaskus’ is een interpretatie van het evangelie-bericht. Een vluchtige
begroeting is een toe-eigeningsgebaar geworden. Vestdijk, op zijn beurt, heeft deze
‘verschuiving’ overgenomen en er vervolgens nieuwe accenten aan toegevoegd.
Het opvallendst daarbij is de zee-metafoor. Judas' kaak beschrijft hij in de eerste
regel als een ‘rotsblok-onder-zee’, een treffend beeld voor het verraderlijke karakter
van de man. Na Judas wordt, vanaf de derde regel, in een lange zin Jezus getekend.
Zijn mensoog is ‘ondergedompeld’. Is Judas een figuur uit de zee (rotsblok,
weekdier), Jezus is een figuur van de aarde, die zich in het water heeft begeven. Ik
zou de zin over Jezus dan ook als volgt willen parafraseren: Jezus' oog is toegeeflijk
(‘ondergedompeld’) en zijn lippen zijn bereidwillig (ze zijn gewelfd, gespitst), daarom
is hij actief betrokken bij het verbond (r. 6) tussen hemzelf (het slachtoffer, r. 8) en
de ander (de hater, r. 8).
In het sextet wordt een en ander nog eens herhaald en bevestigd. Het ‘verbond’
is van een andere orde dan een normale overeenkomst: het is een streven ‘buiten
't weten om’: de twee mannen worden naar elkaar gedreven, ze moeten wel, iets
onbekends brengt hen tot elkaar. Jezus is ‘de mensch die onder zwom’, hij is het
water ingegaan; Judas is ‘het dier dat hoog komt en naar 't heil toewaadt’, hij verlaat
het water. Zo staan ze tegenover elkaar: mens en dier, die van de aarde en die van
de zee, die van omhoog en die van de diepte, en halverwege ontmoeten ze elkaar
en sluiten een verbond. Niets hindert hen, alleen het rumoer van Petrus die ‘de hand
legt aan hun liefdesdaad’.
De vraag die zich opdringt, is: wat doet Petrus in dit gedicht? Waarom zwijgt de
dichter over al die andere elementen van Giotto's fresco (de stokken, de fakkels,
de soldaten) en noemt hij Petrus wel? Petrus is de enige die Jezus trouw is. Later
in de nacht zal hij hem verloochenen, maar nu neemt hij het voor Jezus op.
Nogmaals: als enige. En juist hij wordt door de dichter beticht, juist hem wordt iets
verweten. Waarom? Er lijkt maar één antwoord mogelijk: omdat wie iemand verraadt
hem eigenlijk trouw is. Dit is een trouw van een hogere orde dan de ‘gewone’ trouw,
die neerkomt op ‘ik laat je niet in de steek’. De verrader Judas staat dichter bij Jezus
dan de vriend Petrus.
Dat is ook de kern van het sonnet. Jezus en Judas zijn natuurlijk symbolische
gestalten. Zij representeren twee tegenstrijdige principes, die, zoals we zagen, ook
door andere tegenstellingen worden aangeduid: aarde-water; hoogte-

P. Kralt, 'Paradoxaal is het gehele leven'. Het oeuvre van Vestdijk

15
diepte; mens-dier. Maar wat die principes zijn, blijft ongewis. Alles is mogelijk: leven
versus kunst, geest tegenover lichaam, tijd tegenover eeuwigheid, overgave
tegenover zelfhandhaving. Het gedicht geeft geen enkele aanwijzing. Het gaat ook
niet om de invulling. Het gaat om de paradoxale idee, dat het ene principe slechts
bestaat bij de gratie van het andere, het tegenovergestelde. Ze zijn uitersten,
niettemin horen ze bijeen.
Toch is met de uitspraak ‘verraad is een vorm van hogere trouw’ niet alles gezegd.
Als hij zonder meer gold, was hij nog raadselachtig genoeg, maar was het verraad
als verschijnsel in ieder geval gerechtvaardigd. Verraad zou dan altijd goed zijn.
Maar dat is het niet. Verraad is, al is het dan een vorm van hogere trouw, nooit
alleen goed, het is ook verkeerd, een kwaad. Ik haal er een ander, veel later
geschreven sonnet van Vestdijk bij om dat te demonstreren. Het is ‘De dood van
Judas’, een sonnet uit de reeks ‘Thanatos aan banden’, (V.G., deel II, p. 346). Het
gaat in op Judas' nageschiedenis. Die staat beschreven in het Mattheüs-evangelie
(27, 3-10) en, in een afwijkende versie, in het bijbelboek Handelingen (1, 16-20).
Judas krijgt de morgen na zijn verraad berouw, hij gaat naar de tempel, smijt het
geld dat hij voor zijn verraad kreeg over de vloer en verhangt zich. Vestdijks gedicht
gaat als volgt:
Uit wroeging smolt hij al zijn zilverlingen
Om tot een kruisbeeld, dat hij met zich droeg
Ter woestenij, waar hij de lend'nen sloeg
In haren boetepij bij 't handenwringen.
5 Eerst eeuwen lang bij Thebai gezwoegd,
Geknield voor 't beeld, in sluwe folteringen, Kerkvader dan, of prior, - onder 't zingen
Van een Te Deum nimmer leeds genoeg
In zijn rouwmoed'ge keel tezamenschrapend, 10 Dan kluiz'naar weer, of milde Franciscaan, En nooit éen stap van 't zilv'ren beeld vandaan!
Totdat hij voor zijn dood weer Judas wordt
En 't beeld verkoopt dat hem heeft uitgedord,
Zijn zilverlingen dankbaar samenrapend.
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Judas smelt zijn zilverlingen om tot een kruisbeeld. Hij draagt dat met zich, knielt
ervoor, laat het geen moment in de steek, eeuwenlang, als kluizenaar, kerkvader,
prior, Franciscaan. Maar vlak voor zijn dood wordt hij weer Judas, verkoopt hij het
beeld en raapt hij de zilverlingen die hij ervoor krijgt dankbaar samen. De betekenis
van het gedicht (ik laat de nuances terzijde) is: ‘Judas’ schuilt in iedere christen;
allen, hoe vroom of hoogwaardig ze ook zijn, hebben iets van een verrader. Hun
eerbied voor de Christus aan het kruis (hun meester, hun God) heeft iets
tweeslachtigs; als het erop aankomt verraden ze hem opnieuw. Het gaat volgens
mij niet om de hebzucht, die zilverlingen zijn maar bijzaak. Het gaat om de
verradersmentaliteit, die altijd, hoe dan ook, aanwezig is. Daar kan geen berouw
1
en boete tegenop. Het sonnet verbeeldt het verraad dat in iedere relatie schuilt en
dat op een gegeven moment baan breekt. Nooit gaan twee mensen volledig en voor
altijd in elkaar op. Het verraad mag dan een vorm van hogere trouw zijn, het is
tegelijk een ontbindende factor. Het is negatie, het is er-niet-bij-willen-zijn, afstand
nemen.
Tijdens en vlak na de oorlog schreef Vestdijk een aantal korte essays waarvan hij
de meeste bundelde in Essays in duodecimo. Drie ervan nam hij op in Door de bril
van het heden, een bloemlezing uit eigen werk. Het zijn ‘Waarom is men trouw?’
(voor het eerst in 1952 gepubliceerd), ‘Het principe van het kwaad’ (al gepubliceerd
in maart 1946) en ‘De grootheid van Judas’ (het oudst gepubliceerde van de drie:
december 1945). De drie stukken geven soms een zijdelings, soms een rechtstreeks
antwoord op de vraag: wat beweegt de verrader? Wat in de gedichten wordt
gesuggereerd en grotendeels open gelaten, wordt hier uitgelegd en verklaard.
Daarmee zijn de samenhangen (tussen liefde en haat, trouw en verraad, schuld en
onschuld) duidelijker geworden dan in de gedichten mogelijk was, maar is het
complex ook vereenvoudigd en zijn de vele denkbare ‘oplossingen’ beperkt tot
enkele neergeschreven ‘oplossingen’. Dat is nu eenmaal het verschil tussen poëzie
en betoog.
Het sonnet ‘De dood van Judas’ verbeeldt de sluimerende, maar altijd aanwezige
ontrouw. In het essay ‘Waarom is men trouw?’ keert Vestdijk de zaak om. De essentie
van dit essay is: als de liefde bezig is te verdwijnen, probeert de minnaar tot de
eerste zaligheden van de liefde terug te keren; hij is daarmee niet zozeer trouw aan
zijn geliefde, als wel aan de Aanvang (van de liefde). In feite is dit de trouw in haar
allerzuiverste gedaante, deze trouw verbindt niet twee
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mensen maar twee principes: dat wat men geworden is en dat wat men vroeger
was.
Vestdijk zegt niet precies wat hij onder ‘trouw’ verstaat. Gaat het om lichamelijke
of geestelijke trouw, of veronderstelt het één het ander? Het lijkt me in ieder geval
een trouw waar de geliefde (of de vriend, of de meester) niets aan heeft. Het gaat
heel nadrukkelijk niet om de mens, om de ander, maar om eigen, verdwenen emoties.
Om ‘principes’ gaat het, ‘ideeën’, om heden en verleden. Maar deze trouw is net zo
goed te omschrijven als ontrouw ten opzichte van de ander zoals hij (zij) nu is. Je
bedriegt je partner met het meisje dat ze eens was. Je verraadt je vriend om een
herinneringsbeeld. Vestdijk noemt in dit opstel de naam van Judas niet. Het woord
‘verraad’ komt er niet in voor. Maar ik kan me voorstellen dat Judas, die zich de
verrukkingen van zijn eerste ontmoeting met Jezus nog levendig herinnerde, niets
moest hebben van de Jezus-van-nu, die zo heel anders was dan hij verwachtte, en
daarom besloot hem aan de vijand over te leveren. Zijn verraad was dan in wezen
een trouw aan de Aanvang.
In ‘Het principe van het kwaad’ probeert Vestdijk een antwoord te geven op de
vraag waarom de mens kwaad bedrijft. Daarbij gaat het niet om zulke platvloerse
motieven als geldwinning maar om het kwaad doen om het kwaad zelf, om de
gedrevenheid tot kwaad doen. Wat brengt Mr. Hyde, uit Stevensons beroemde korte
roman, er toe uitsluitend het kwade te willen? Ook in dit stuk komt Judas niet voor,
maar achter de regels van het betoog schemert zijn gestalte. Ik heb het dan uiteraard
over de Judas uit de gedichten, de man die verraadt uit trouw en wiens wroeging
tevergeefs is, omdat hij, iedere keer als het erop aankomt, verraden móet, afstand
móet nemen, uit innerlijke drang. Vestdijk voert in zijn essay naast het paar Jekyll
en Hyde ook het paar God en duivel op. Van de duivel zegt hij, dat het bij hem niet
in de eerste plaats op de kwaadaardigheid aankomt, maar op het negativisme; hij
is, in de woorden van Goethe, ‘Der Geist der stets verneint’. De Judas van de twee
sonnetten past zonder meer in dit schema. Hij is de negatie van alles wat Jezus
representeert, hij is een ‘omgekeerde Jezus’: de man van het water, van de diepte,
het dier. Het bestaan van de duivel is (in Vestdijks redenering) afhankelijk van het
bestaan van God, omdat God datgene is wat de duivel niet wil zijn. Hetzelfde is te
zeggen van Jezus en Judas. Judas móet Jezus verraden (c.q. afstand van hem
nemen), omdat hij per definitie tot de andere partij behoort; sterker, de andere partij
is.
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We hebben nu twee verklaringen voor het verschijnsel van de vestdijkiaanse Judas
gevonden. Beide hangen nauw samen. Beide zijn psychologisch van aard. Beide
zijn paradoxaal van karakter. Bij de eerste verklaring bleek verraad gelijk aan trouw,
bij de tweede kwam afstand nemen voort uit verwantschap. Dat paradoxale lijkt me
essentieel. De Judasfiguur is voor Vestdijk innerlijk tegenstrijdig. Zijn wezenstrek is
dat hij tegenstellingen oproept. Vanuit dat oogpunt is het begrijpelijk, dat als Vestdijk
Judas in zijn romans ter sprake brengt, hij geneigd is een spiegelbeeld van de
traditionele Judas te scheppen. Dat spel met verschuivingen van de traditie is toch
al typisch vestdijkiaans, maar in dit geval heeft het een extra betekenis. Het geeft
meer reliëf aan de meest karakteristieke eigenschap van de vestdijkiaanse Judas:
het oppositionele, het tegendraadse. In Meneer Visser's hellevaart (een roman die
ik in een hierna volgend opstel zal bespreken) geeft Visser geld aan zijn trawanten.
Hij vergelijkt zichzelf dan met Judas, ten onrechte, want de werkelijke Judas ontving
geld voor zijn verraad. In De nadagen van Pilatus vertelt Maria van Magdala aan
Pilatus dat alle discipelen Jezus in de steek lieten, dat Petrus loog, toen hij zei dat
hij één der knechten een oor had afgeslagen, dat niemand de kruisiging bijwoonde,
zelfs Johannes niet, dat alleen Judas moeite had gedaan tot de koning door te
dringen, waarbij hij afgeranseld was door de paleiswacht. Al die mededelingen zijn
precies het omgekeerde van de bijbelberichten.
De manier waarop Vestdijk Judas in De nadagen van Pilatus behandelt, heeft
veel weg van eerherstel. In het essay ‘De grootheid van Judas’ doet Vestdijk een
poging tot eerherstel door middel van een subtiele redenering. Hij noemt vijf motieven
die ten grondslag hadden kunnen liggen aan Judas' verraad. Geldzucht (banaal en
oninteressant, oordeelt Vestdijk), teleurstelling, afgunst, de drang tot voltrekken van
het noodlot en de drang het Voorbeeld veilig te stellen. Alleen de laatste twee werkt
hij nader uit. De wil het Voorbeeld te handhaven is het eigenlijke onderwerp van het
opstel. Vestdijk redeneert als volgt. Het menselijk streven is ondenkbaar zonder
Voorbeeld. De mens kan zichzelf een ideaal stellen, maar hij zal ook altijd geneigd
zijn dit ideaal belichaamd te zien in een ander mens, iemand die groter is dan hijzelf,
een Meester, een Voorbeeld. Met dat Voorbeeld zal hij zich willen vereenzelvigen,
hij zal iemand willen worden, zoals het Voorbeeld is. Dat is één. Maar tegelijk zal
hij zich verzetten tegen de vereenzelviging. Want als hij volkomen gelijk is aan het
Voorbeeld, is het Voorbeeld het Voorbeeld niet meer - en zonder Voorbeeld kan
een mens niet leven. Wat doet hij dus om aan
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het dilemma te ontkomen? Hij ontkent het Voorbeeld, hij wijst de man die hij zich
als voorbeeld stelde, af. Maar juist in die afwijzing ‘schuilt een stuk roerende
vasthoudendheid aan de oorspronkelijke verering [...]’ (p. 129; ik verwijs naar Essays
in duodecimo). ‘Men kan dit niet begrijpen op de manier van een rekensom’, zegt
Vestdijk. ‘Maar’, zo stelt hij, ‘in de menselijke ziel gaat het anders toe.’ (p. 129).
Eerst bewondert men, dan wil men navolgen, ten slotte breekt men af, om in het
geheim beter, inniger te kunnen navolgen. Dat is nu wat Judas deed. De discipelen
werden allengs meer gelijk aan Jezus. Judas heeft zich als enige te weer gesteld
tegen een ‘gelijkwording aan iets waaraan men niet gelijk worden mag [...]’ (p. 132).
2
Dat is zijn grootheid.
De hier geschetste psychologische gang van zaken lijkt me een variant op het
thema van de ‘trouw aan de Aanvang’. Door het Voorbeeld te ontkennen schept de
‘Judas’ opnieuw de afstand die er in het begin was. Daarbij lijkt het te gaan (het
staat er niet zo duidelijk) om een verinnerlijking. De levende mens die tot voorbeeld
diende, is een gestalte geworden (nog beter: een idee) in de geest van zijn verrader.
Het Voorbeeld wordt voortaan nagevolgd ‘in het geheim’, zoals Vestdijks woorden
letterlijk waren (p. 129). Men kan zich voorstellen, dat vanaf dit punt de geschiedenis
opnieuw een aanvang neemt. Van het teruggewonnen Begin naar een nieuw
bijna-einde, naar een nieuw verraad. Daarmee lijkt ook een verklaring geformuleerd
voor de idee van het sonnet ‘De dood van Judas’, dat immers mede deze cirkelgang
verbeeldt: van zilverlingen naar kruisbeeld, terug naar zilverlingen, enzovoort.
De andere mogelijke drijfveer van Judas die Vestdijk uitwerkte, zij het lang niet
zo grondig als die van het Voorbeeld, was die van de drang het noodlot te voltrekken.
Als Judas daarbij wist wat hij deed, alle consequenties en implicaties van zijn gedrag
overzag (bijvoorbeeld: Jezus moet gedood, want dat betekent de redding van de
wereld), dan is hij, zegt Vestdijk, even goddelijk als Jezus zelf. Letterlijk vervolgt
Vestdijk:
In mystieke zin laten deze vrij duizelingwekkende perspectieven zich
dan nog afronden tot de stelling, dat Jezus en Judas in wezen een en
dezelfde persoon waren, waarvan zij afwisselend de lichte en de duistere
aspecten symboliseerden. (p. 131).

P. Kralt, 'Paradoxaal is het gehele leven'. Het oeuvre van Vestdijk

20
Vestdijk gaat niet nader op die stelling in. Hoe ze precies begrepen moet worden,
is daardoor niet duidelijk. Maar binnen het kader van mijn betoog zou men haar zo
kunnen opvatten: trouw en verraad zijn twee aspecten van één handeling. Wie
verraadt, is altijd trouw aan iets hogers. Judas verried Jezus, maar was trouw aan
Gods bedoelingen met Jezus. Duidelijk is ondertussen wel, dat deze gedachtegang
een mogelijke invulling is voor het sonnet ‘De Judaskus’, dat het verbond tussen
Jezus en Judas verbeeldde. We begrijpen nu waarom het fresco van Giotto Vestdijk
zo treffen moest. Bovendien sluit de gedachte van de ene gestalte Jezus/Judas aan
bij het opstel ‘Het principe van het kwaad’: de duivel was niets anders dan de negatie
van God, zo is Judas niets anders dan de duistere kant van Jezus.
Het blijkt dat de drie essays elkaar op diverse punten aanvullen. Met elkaar geven
ze een vrijwel compleet commentaar op de twee Judasgedichten, zodat een afgerond
beeld van Vestdijks ‘Judas’ ontstaat. De vraag is nu in hoeverre deze ‘Judas’ van
invloed is geweest op de conceptie van romans en romanpersonages.
Het type van de verrader komt inderdaad in veel van Vestdijks romans voor. Natuurlijk
gaat het daarbij iedere keer om andere individuen. Het verraad zal niet steeds
hetzelfde en ook niet altijd even ingrijpend zijn. Wat of wie er wordt verraden, aan
wie of wat, en hoe het gebeurt, dat wisselt voortdurend. Maar het grondpatroon is
gelijk. De verrader is een negativist, hij kiest, innerlijk gedwongen, voor het tegendeel
van datgene waaraan hij trouw zou moeten zijn. Maar juist die negatieve keus drukt
verbondenheid uit; de verrader kiest niet in vrijheid, hij moet kiezen voor dat wat de
ander (het andere) niet is. Deze verbondenheid is te typeren als ‘een vorm van
hogere trouw’. Dat blijkt in het bijzonder uit de keus tégen de Meester (of de geliefde)
en vóor het innerlijk beeld van hem of haar. Dat blijkt bovendien uit de keus tegen
de Meester/geliefde-van-nu en voor de stemming van de Aanvang. Men kan zich
een schaal voorstellen met links de felste hater en rechts de droevigste Judas, die
verraadt omdat dat de enige mogelijkheid is trouw te blijven. Iedere relevante
romanfiguur heeft ergens op die schaal een plaats. Hetzelfde geldt voor de mate
van schuldbesef, die loopt van de diepste wroeging, via schuldbewust
handenwassen, tot een totaal gebrek aan schuldbesef. Al bij al zijn in detail eindeloos
veel variaties mogelijk. Het zal wel overbodig zijn te zeggen dat botte verraders,
Judassen die het alleen om het geld te doen is,
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bij Vestdijk niet voorkomen. Ze zijn banaal en oninteressant. Hij is geïnteresseerd
in de ingewikkelde psychologie van de ‘trouwe verrader’, de ‘schuldeloze
schuldenaar’.
In De nadagen van Pilatus gaat het om de verhouding tussen Pilatus, Maria
Magdalena en keizer Caligula. Pilatus heeft Maria op weg naar Rome ontmoet; zij
is hem door haar meester en minnaar, de koopman Barachius, geschonken. Zij
heeft Jezus gekend, ze heeft hem bemind, ze bemint hem nog. Pilatus heeft de
vrouw lief, maar hij beseft vanaf het begin dat deze liefde fataal en tragisch zal zijn.
Als hij met haar de liefde wil bedrijven, blijkt hij impotent. Wanneer hij een gesprek
heeft met keizer Caligula (die zeer in Jezus geïnteresseerd is), verspreekt hij zich
en verraadt hij daardoor dat hij in zijn huis een vrouw heeft die Jezus gekend heeft.
Die verspreking is eigenlijk geen vergissing, - Pilatus beseft dat zeer wel. Ze is
eerder een protest. Een protest tegen het feit dat hij de mindere is van een spook,
van de schim Jezus (p. 78). Want Jezus is dood, Pilatus weet dat, hij heeft hem zelf
laten kruisigen.
Door dit verraad speelt Pilatus Maria in de handen van de wrede Caligula. Zij
wordt zijn minnares, uiteindelijk verlaat ze Pilatus en gaat ze in het keizerlijk paleis
wonen. En dat wordt haar ondergang. Haar positie aan het hof wordt steeds
hachelijker. Ten slotte wordt ze tijdens een toneeluitvoering dodelijk door Caligula
beledigd. Ze spuwt hem in het gezicht, weet in het ontstane tumult te ontkomen.
Caligula achtervolgt haar met enkele van zijn lijfwachten. Dan komt voor Pilatus het
cruciale moment. Hij wil vluchten, hij begrijpt dat ook hij in ongenade is gevallen.
Hij vraagt zich af:
Waar was Maria nu? Maria was nergens. En ook hij was nergens, al
moest hij nog ergens naar toe, al moest hij weg. Want nog mocht hij
tegenstreven, nog mocht hij zich zelf voorhouden, met gebalde vuisten
en de nagels in het vlees, dat het zijn plicht was naar boven te gaan, de
plicht van zijn eer en de plicht van zijn hart, het spel was bij voorbaat
verloren, evenals het verloren was geweest in Palestina, vier jaar geleden,
toen hij niet geholpen had waar hij had moeten helpen en had willen
helpen. (p. 219).

P. Kralt, 'Paradoxaal is het gehele leven'. Het oeuvre van Vestdijk

22
Pilatus snelt haar niet achterna, integendeel, hij gaat er vandoor en pleegt daarmee
voor de tweede keer verraad ten opzichte van Maria. Dit keer stelt hij zijn verraad
op één lijn met zijn houding tegenover Jezus, die hij vier jaar daarvoor had laten
kruisigen, terwijl hij wist dat de man onschuldig was.
Vestdijk schreef De nadagen van Pilatus in 1938. In 1949 schreef hij De koperen
tuin. In dit verhaal over de rechterszoon Nol Rieske treffen we precies dezelfde
constructie aan als in De nadagen van Pilatus. Nol heeft het meisje Trix Cuperus
lief, de dochter van de verlopen stadsmusicus. Als hij de stad verlaat om te gaan
studeren, schrijft zij hem een afscheidsbriefje, waarin ze zegt, dat het niets tussen
hen kan worden, omdat hij niets van haar afweet. Ze is namelijk (maar dat schrijft
ze er niet bij) dronken gevoerd en verleid. Nol reageert heel afstandelijk op dit briefje:
het komt niet in zijn hoofd op dat dit zogenaamde afscheid weleens een kreet om
hulp zou kunnen zijn. In de jaren van zijn afwezigheid geeft ze zich met verschillende
mannen af. Als hij in het provinciestadje terugkeert, vinden ze elkaar toch weer. Hij
is in staat (zo lijkt het) de stad te trotseren: hij, de gestudeerde zoon van de rechter,
wil Trix Cuperus trouwen. Dan komt voor hém het cruciale moment. Hij is bij haar
op haar kamer en zij heeft hem bekend met wie ze naar bed is geweest. Toch wil
hij het huwelijk doorzetten. Ze vraagt hem dan de nacht bij haar te blijven. Hij weigert:
de hele stad zal het weten en erover praten. Als hij de volgende morgen weer bij
haar huis komt, heeft ze zelfmoord gepleegd.
De driehoek van deze roman is: Trix, Nol en (de inwoners van) de stad. Net als
in De nadagen van Pilatus geeft de geliefde zich af met de derde partij (Maria met
Caligula, Trix met enkele notabelen); net als in de Romeinse roman staat de minnaar
op een cruciaal moment voor de keus en laat hij zijn geliefde in de steek. In beide
gevallen leidt dat tot de dood van de vrouw. Wel is Nol Rieske daarna meer
doordrongen van zijn schuld dan de Romeinse stadhouder dat was.
Het gaat in deze gevallen om een nuance van verraad die dicht bij de
verloochening ligt. Het is een verraad van de liefde die men voelt, van de ‘plicht van
het hart’, zoals de Pilatusroman het formuleert. Men ontwijkt de consequenties van
zijn liefde. Maar het gaat niet alleen om verloochening. Er is ook sprake van
‘overleveren aan de vijand’. Dat gebeurt half bewust, maar het gebeurt. Pilatus
verspreekt zich en openbaart daarmee het bestaan van Maria en Nol reageert veel
te koel op het afscheidsbriefje van Trix en levert haar daarmee als het ware over
aan de notabelen van de stad.
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Pilatus en Nol zijn dus vooral schuldige verraders. Het zijn ‘negatieve’ gestalten.
Nol, bijvoorbeeld, is typisch de man van het sonnet ‘De dood van Judas’. Om te
beginnen het verraad (zijn lauwe reactie op Trix' briefje), dan de verzoening (de
zilverlingen worden een kruisbeeld: hij wil haar trouwen) en ten slotte het tweede
verraad (het kruisbeeld wordt weer tot zilverlingen: hij laat haar in de steek).
Overigens is de achtergrond van het verraad gecompliceerder dan hij op het eerste
gezicht lijkt. De drijfveer van zowel Pilatus als Nol schijnt angst te zijn. Maar er speelt
meer mee. Want Maria Magdalena en Trix Cuperus zijn complexe figuren, die het
lagere (de hoer: zowel Maria als Trix hebben zich met allerlei mannen afgegeven)
en het hogere (de ideale vrouw) in zich verenigen. Het verraad is waarschijnlijk ook
een reactie op de verwarrende confrontatie met een dergelijke vrouw. Men kan zich
indenken, dat zowel Pilatus als Nol door hun verraad de zondige vrouw aan de
vernietiging prijsgeven om daarmee het ideaalbeeld te redden. Het lichaam wordt
gedood, maar in de geest van de minnaar blijft de ideale Maria/Trix bestaan. In geen
van de twee romans staat dat echter expliciet. Alleen het portretje dat de stervende
Pilatus in zijn vingers klemt, wijst hooguit op die mogelijkheid.
De hoofdpersoon van Rumeiland is Richard Beckford. In zijn jeugd reisde hij van
Jamaica naar Engeland. Onderweg werd het schip overvallen door zeerovers, - de
roman speelt in de eerste helft van de achttiende eeuw. Terwijl de plundering aan
de gang was, stond er een jongeman naast hem, die zijn hand in zijn nek gelegd
had, ‘een warme, stevige, ruwe, maar niet al te ruwe hand.’ (p. 20). Dat gebaar gaf
hem een zeldzaam geluksgevoel. Volwassen geworden, begreep hij dat die jongeman
in feite Anne Bonney geweest moest zijn, de zeeroofster. Als hij de kans krijgt naar
Jamaica terug te gaan, neemt hij die met beide handen aan, met de heimelijke
bedoeling Anne Bonney terug te vinden.
We stuiten hier op het motief van de ‘gezochte herhaling’ dat vaker bij Vestdijk
voorkomt en dat nauw samenhangt met de thema's ‘trouw’ en ‘verraad’. Wat Richard
Beckford zoekt, is de herhaling van het ‘Begin’, het ‘oorspronkelijk fluïdum’, zoals
het in ‘Waarom is men trouw?’ heet. In het opstel ging het over de versleten
liefdesrelatie, in de roman is van een relatie tussen Richard en Anne geen sprake
(na de handoplegging heeft hij haar nooit weergezien), maar het idee achter beide
gevallen is hetzelfde: de man wil terug in de tijd, trouw als hij is aan de eerste, c.q.
enige ogenblikken.
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Op Jamaica heeft Richard een korte, hevige liefdesrelatie met de vrouw van de
gouverneur, Lady Jane, in wie hij eerst Anne Bonney ziet. Lady Jane staat hem één
liefdesnacht toe, als hij belooft daarna van het eiland te verdwijnen. (De intriges
achter deze liefdesgeschiedenis zijn aardig genoeg, maar doen hier niet ter zake).
Hij stemt toe. Als zij jaren later ook naar Engeland komt, zoekt hij haar niet op,
hoeveel moeite hem dat ook kost. Hij geeft daarvoor twee redenen op: ver bij hem
vandaan was ze weer de vrouw van vele mogelijkheden geworden en bovendien
was ze in zijn herinnering innig verstrengeld met Jamaica. Met andere woorden:
niet de werkelijke vrouw interesseert hem, maar de vrouw die ze was. Hij verlangt
niet naar Lady Jane, hij koestert het droombeeld dat hij van haar heeft.
Is dit nog verraad? Het is er een uiterst verdunde vorm van. Richard Beckford
verloochent de levende, ziekelijke, naar Engeland teruggekeerde Lady voor de
herinnering aan de vitale vrouw die ze op Jamaica was. Het innerlijke beeld is voor
de ‘naar vervolmaking strevende mens’ (zo staat het in de romantekst, p. 334) de
enige mogelijkheid naar de Aanvang terug te keren. Dat is ongetwijfeld de idee van
het boek, dat twee soorten terugkeer naast elkaar plaatst: de reële, die naar Anne
Bonney en de ideële, die naar Lady Jane. Maar Lady Jane heeft niet naar een
bezoek van Richard Beckford uitgekeken, dat mogen we rustig aannemen. Zij had
hem niet lief. Van een werkelijk verraad is dus geen sprake.
Het motief dat hier aan de orde is (en dat ik zojuist bij de bespreking van Pilatus'
en Nol Rieskes reactie op hun respectievelijke geliefden al ter sprake bracht), staat
bekend onder de naam ‘Ina Damman-motief’. In Terug tot Ina Damman beschrijft
Vestdijk de jeugdliefde van Anton Wachter. De roman telt drie delen. De eigenlijke
liefdesgeschiedenis wordt in deel II verteld. Aan het eind daarvan maakt Anton het
uit, omdat hij gehoord heeft dat Ina hem vervelend vindt. Aan het eind van deel III
keert hij tot haar terug. Tijdens een fietstocht met de klas ziet hij plotseling haar
gezicht voor zich. Hij hoort in gedachten muziek.
Het was de menuet van Haydn. Terug kon hij niet meer. Maar verder dan
vier, vijf maten hoefde hij ook niet te gaan, want reeds sloeg deze wijs,
als een toverstaf een springbron, het scherpgetekende beeld van Ina
Damman in hem los, geheel uit het begin, niet zoals ze hem wellicht een
paar dagen geleden verschenen was, neen, helemaal uit het begin met
Soer en het voorstellen en de stoomgeur van haar trein, maar zo duidelijk
en on-

P. Kralt, 'Paradoxaal is het gehele leven'. Het oeuvre van Vestdijk

25
ontkoombaar als hij haar nooit in werkelijkheid gezien kon hebben. Haar
gezicht was kalm en koel, ze keek hem niet aan, ze leek bijna
onverschillig. (p. 139, cursivering van mij, P.K.).
Dit is de ontdekking van het innerlijke beeld, en de kracht daarvan. We kwamen dit
innerlijke beeld al tegen in de opstellen ‘Waarom is men trouw?’ (waarin het ook
met de aanvang van de liefde verbonden was) en ‘De grootheid van Judas’. In het
essay ‘Bij een gedicht van E.A. Robinson’ (in Lier en lancet) beschrijft Vestdijk het
in zijn puurste vorm, als het ontdaan is van alle herinneringen aan het werkelijke
meisje of de reële vrouw. Hij definieert het dan als ‘het op oneindige afstand plaatsen
van het geliefde object’: de liefde wordt geobjectiveerd tot een verlangen dat in
beginsel niet meer te bevredigen, zelfs niet te beantwoorden is. Hij zegt ook, dat dit
beeld het ‘zuivere zelf’ is, dat ‘enkel nog over mogelijkheden beschikt, niet meer
over werkelijkheden’ (p. 70, 71). Daarmee bedoelt hij dat men er zich van alles bij
kan indenken, maar dat geen van die dromen ooit werkelijkheid zal worden. Dat is
echter juist de kracht van het beeld: het maakt de liefdesextase mogelijk (de
terugkeer naar de Aanvang) zonder dat het aan de tijd ten onder zal gaan. Deze
liefde zal nooit verkwijnen. Niets wordt werkelijkheid, maar alles blijft steeds mogelijk.
(Ook Richard Beckford zei van Lady Jane, dat ze ver bij hem van daan weer de
vrouw van vele mogelijkheden is geworden: dit is dezelfde gedachte).
Als Anton Wachter thuiskomt en door het tuintje naar de voordeur loopt, raken
zijn voeten zwaar de aarde ‘alsof zíj het alleen hadden te bepalen, hoe onwankelbaar
trouw hij blijven zou aan iets dat hij verloren had, - aan iets dat hij nooit had bezeten.’
(p. 148, cursivering van mij, P.K.). Dit is de laatste zin van de roman, hij is de
kwintessens van alle gebeurtenissen. Wat drukt hij uit? Dat ‘iets’ moet de liefde zijn
die Ina Anton eventueel toe had kunnen dragen; die liefde heeft hij immers nooit
bezeten? Hij had háár lief, zij hem niet. Hoe kan hij dan trouw zijn aan iets wat nooit
bestaan heeft? Omdat Ina als innerlijk beeld de mogelijkheid tot wederliefde bezit.
Ze is nu een meisje ‘van enkel nog mogelijkheden’. Hij neemt zich voor het beeld
te koesteren, voortaan de werkelijkheid de werkelijkheid te laten en te leven met de
‘idee’ Ina Damman. De initialen zijn waarschijnlijk niet toevallig.
Het Ina Damman-motief is: bezitten door afstand te doen. Anton ziet af van het
werkelijke meisje en ‘bezit’ haar hierna in zijn gedachten. Men zou het
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ook zo kunnen zeggen: door de werkelijkheid te verloochenen, kan men trouw blijven
3
aan de liefde (van zichzelf en/of van de ander).
Het vervolgdeel van Terug tot Ina Damman heet De andere school. De ondertitel
van die roman luidt: ‘De geschiedenis van een verraad’. De vraag is: waarop slaat
dat ‘verraad’? Het is op zijn minst een opvallend woord na die laatste zin van de
voorafgaande roman, waarin de ‘trouw’ met zoveel nadruk gesteld werd. Het boek
heeft twee verhaallijnen die voor dit verraad in aanmerking komen: ten eerste Antons
liefde voor (‘gescharrel met’, noemt hij het zelf) Marie van den Bogaard en ten
tweede zijn geïntrigeer om Ina Damman nog een keer in werkelijkheid te ontmoeten.
Alleen de tweede lijn lijkt me hier van belang. Want door deze ontmoeting te
arrangeren, is Anton ontrouw aan het innerlijke beeld waaraan hij trouw gezworen
heeft. De ontmoeting met Ina maakt hem niet ongelukkig, maar hij leert ervan, dat
zij (het meisje tegenover hem) niets te maken heeft met het meisje van drie jaar
terug. Ik citeer:
Dit huis had de vroegere Ina Damman opgeslokt; het had hem een
nieuwe teruggegeven, een kwartier lang; en nu nam het ook dit
allertijdelijkst bezit weer in zich op, om het te verteren tot latere gestalten,
die hem niet meer aangingen. (p. 293).
Wat hier staat is dat de liefde alleen het meisje van de Aanvang geldt; dat ieder
levend mens die aanvang ontgroeit (het meisje wordt ouder, wordt vrouw) en dat
daarom de liefde slechts naar het innerlijke beeld kan uitgaan. Trouw en verraad
zijn hier inderdaad onlosmakelijk verenigd. Iedere daad van trouw is er tegelijk één
van verraad. Verraad van de werkelijkheid is trouw aan het beeld, aan de Aanvang;
verraad van het beeld, van de herinnering, is trouw aan de werkelijkheid, het levende
meisje.
De twee hier genoemde Anton Wachter-romans enerzijds en Rumeiland anderzijds
vertonen een ongeveer gelijke constructie, net als De nadagen van Pilatus en De
koperen tuin dat deden. Men kan zeggen dat Rumeiland het spiegelbeeld is van de
Wachter-romans. Bij Anton is de volgorde: ontmoeting - ontdekking van het innerlijk
beeld - het verraad daarvan in de herhaling in de werkelijkheid. Bij Richard Beckford
is de volgorde: ontmoeting - poging tot herhaling in de werkelijkheid - trouw aan de
herinnering.
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Ook de twee romans waar ik tot slot iets over wil zeggen, spiegelen elkaar. De
eerste, Het vijfde zegel, heeft de schilder El Greco als hoofdpersoon. De
gebeurtenissen spelen zich af in het jaar 1583, in Spanje, het land van de inquisitie.
El Greco leert aan het hof de monnik Esquerrer kennen. Deze zoekt hem later op
in zijn woonplaats Toledo. Er ontstaat tussen de twee mannen een hechte
vriendschap. Mede door deze relatie komt El Greco in een artistieke crisis terecht,
een periode waarin hij talrijke van de conventie afwijkende doeken schildert. Die
crisis is het eigenlijke onderwerp van de roman.
Wat is er aan de hand? Tot nu toe had El Greco zich met de schoonheid
beziggehouden, de symmetrie, het klassieke, gestileerde. De lelijkheid en het
onordelijke had hij uitgebannen. Hij dacht in termen van tegenstelling, waarbij het
één het ander uitsloot. Hij koos voor het licht en weerde de duisternis. Het schilderij
dat van deze fase het meest uitgesproken teken is, is ‘De begrafenis van graaf
Orgaz’. El Greco is aan dit grote doek bezig als de crisis inzet.
Esquerrer is een bijzonder lelijke man, maar zijn gezicht is ook buitengewoon
boeiend. El Greco wil hem schilderen. Door dit uiterlijk, en vooral door de gesprekken
met de monnik, raakt El Greco geïnteresseerd in de lelijkheid. Wat hij nu wil is een
verzoening van de tegenstellingen. Licht en donker horen bijeen in zijn visie. Dat
lukt hem het beste in het schilderij ‘Het vijfde zegel’. Licht en duisternis komen er
alle twee op voor en symboliseren de strijd ‘waaruit het leven zijn krachten (put)’ (p.
142). Ook de uitzonderlijke lengte van de figuren heeft hiermee te maken. Ze is een
teken voor de menselijke ziel die zich wankel staande houdt. Geen klassiek evenwicht
dus, maar strijd, wankelbaarheid, kortom alles wat het leven uitmaakt.
Dan volgt het verraad. Op een ander niveau van het verhaal hebben zich
ondertussen allerlei intriges ontsponnen. El Greco wordt achtervolgd door de
inquisitie, een confrontatie die hem hevige angst aanjaagt. Dan blijkt dat Esquerrer
naar hem toegestuurd is om hem te bespioneren. De monnik verzekert hem dat die
spionage niets te betekenen heeft, maar de schilder gelooft hem niet. Tegelijkertijd
komt El Greco erachter, dat er een samenzwering tegen de koning bestaat. Als
deze Toledo zal bezoeken, wil men hem vermoorden. Esquerrer is tegen zijn zin in
dit complot betrokken. El Greco offert nu zijn vriend op: hij schrijft een brief aan de
koning over de op handen zijnde aanslag. Een en ander pakt toch anders uit dan
hij gedacht heeft, maar de monnik vindt de dood, evenals El Greco's inquisitoire
belager.
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Dit verraad is een keerpunt in El Greco's artistieke ontwikkeling. De licht- en
donkerschilderijen hebben afgedaan. Hij keert terug naar zijn ‘De begrafenis van
graaf Orgaz’ en werkt daaraan verder. Wat hem nu tegenstaat in ‘Het vijfde zegel’
is de haat en wraak waarvan het schilderij getuigt. Het onderwerp is immers de
wraak waarom de ouderlingen nog in de hemel roepen. Bovendien gruwt hij nu van
de vormloosheid, de wanorde, de willekeur (p. 330). Bij de ‘Orgaz’ daarentegen
liggen de gegevens goed onderscheiden naast elkaar, troostend in evenwicht, mild
en streng.
Het einde van Het vijfde zegel is lastig te interpreteren. Is dat teruggrijpen van El
Greco op de ‘Orgaz’ een terugkeer naar de eerste periode en was de fase van ‘Het
vijfde zegel’ niet meer dan een intermezzo? Of is er sprake van een verrijking, is
die derde periode toch van een hogere orde, een rijpere kunst dan de schone
zoetheid van het begin? Moeten we, met andere woorden, de derde periode positief
of negatief beoordelen? De roman laat dat in het midden. Hij geeft alleen de
overpeinzingen van El Greco weer en die zijn uiteraard positief. Wel zijn deze
bladzijden in een milde en van ontroering getuigende toon geschreven, een
aanwijzing dat de schrijver zelf niet afwijzend tegenover deze ontwikkeling stond.
In een kort commentaar op zijn eigen roman spreekt Vestdijk ook van een ‘loutering’
4
van El Greco. Els Schrover, die El Greco's relatie tot zijn vrouw Gerónima
analyseerde, ziet in diens houding een zekere vooruitgang: hij wordt uiteindelijk
5
vriendelijker, staat meer voor haar open.
Ondertussen blijft staan dat de terugkeer naar de vorm, de orde, het evenwicht,
gepaard gaat met verraad. Wat El Greco tegenstaat in zijn schilderij ‘Het vijfde zegel’
(haat, wraak) doet hij in de werkelijkheid zelf: hij levert zijn vriend over aan de vijand.
Het één schijnt onlosmakelijk met het ander verbonden. El Greco kiest. Hij kiest
tegen Esquerrer en alles wat die vertegenwoordigt: het samengaan der tegendelen,
de wankelheid, de strijd, het streven naar volstrektheid (p. 330). Hij kiest voor de
(schone) vorm. Hij verraadt een mens voor een idee. Hij offert een vriend aan een
principe. Het hoeft geen betoog dat dit een variant is op de keus van Anton Wachter,
tegen het levende meisje, voor het innerlijke beeld - ook al lopen de zaken niet
precies parallel. Maar in de El Grecovariant is het verraad en daarmee de schuld
pregnanter aanwezig. Daardoor komt de samenhang tussen trouw en verraad
scherper uit. Door trouw te zijn aan de orde, verricht El Greco een daad van willekeur:
hij neemt wraak, hij verraadt. Dat het einde van de roman zo lastig te interpreteren
is, komt vooral door deze para-
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doxale samenhang. Het is gewoon niet precies uit te maken of El Greco's keus goed
of fout is.
Dat het Vestdijk in de eerste plaats om deze problematiek ging en niet om een
beschrijving van de artistieke ontwikkeling van de historische El Greco blijkt uit de
vrijmoedigheid waarmee hij met de ontstaansdata omsprong. Volgens Het vijfde
zegel zijn beide doeken van 1583, in werkelijkheid is de ‘Orgaz’ van 1586 en ‘Het
vijfde zegel’ van omstreeks 1610.
Ook Het proces van Meester Eckhart is een inquisitie-roman. De gebeurtenissen
spelen zich af in 1327, in Keulen. Meester Eckhart, die met een proces bedreigd
wordt, is echter heel wat minder bevreesd dan El Greco. Hij is zelfs nogal
strijdvaardig. Maar dan wordt zijn vriend Walther, samen met vrouw en kind, op de
brandstapel omgebracht. Walther hoort tot de Begharden, een sekte die van ketterij
verdacht wordt en waarmee meester Eckhart wel omgang heeft. Er worden nog
eens vijftig Begharden gevangen genomen, Eckhart heeft alle reden voor hun leven
te vrezen.
Nikolaus van Straatsburg, de vicaris-generaal van de Dominicaner orde (de orde
waartoe ook Eckhart behoort) heeft er herhaaldelijk bij Eckhart op aangedrongen
een aantal van zijn stellingen te herroepen om zo een proces te ontlopen. Eckhart
wilde daarvan niet weten. Maar nu geeft hij toe. 's Zondags na de preek laat hij zijn
herroeping voorlezen. Tijdens het voorlezen krijgt hij een beroerte en zakt hij ineen.
Nikolaus bezoekt Eckhart op zijn sterfbed. Van wat Eckhart dan zegt, zijn, in het
kader van dit betoog, een paar uitspraken van belang. Over zichzelf, de man die in
woorden leeft, zegt hij:
Ketterij, dwaling, te goeder en misschien zelfs te kwader trouw, is altijd
mogelijk bij de mens, - want van wie in de woorden leeft is zelfs de trouw
aanvechtbaar, omdat de woorden zelf nooit trouw zijn, want zij lopen met
zichzelf weg en heulen met de vijand, - [...] (p. 128).
En verderop:
Maar sinds die biecht dan, van zoëven, heb ik in de uiterste armoede
van geest, die mij ten deel viel, begrepen, dat ik niet gezondigd heb door
de woorden, maar tegen de mensen. Dat is de enig bestaande, én de
onvergeeflijke zonde. (p. 129).
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Wat Eckhart bedoelt is dit: allicht laat je je verleiden tot ketterij, maar dat is niet het
ergste. Het ergste is, dat je zo opgaat in je theologieën en theorieën, dat je de
mensen vergeet en hen aan hun lot overlaat. Nog concreter: ik had niet zo aan mijn
stellingen moeten hangen, ik had me meer voor Walther moeten inspannen.
Voor Eckhart is zijn mystieke leer wat de kunst voor El Greco was. Dan is het niet
moeilijk in te zien, dat hun reacties tegengesteld zijn. El Greco offert de vriend op,
Eckhart zijn stellingen. Voor de schilder gaat de ‘Orgaz’, het evenwicht, de schone
orde, boven alles. Voor Eckhart zijn juist de woorden trouweloos, ze leiden je als
vanzelf naar allerlei dwalingen. Niet dat Eckhart zijn ideaal opgeeft. Zijn ideaal is
de eenheid met God. In Vestdijks termen zou dat zijn: het bereiken van het volstrekte,
de vervolmaking. Maar Eckhart begrijpt dat de liefde voor de mensen daartoe een
betere weg is dan het zwelgen in woorden.
Bij alle twee is er sprake van een verraad dat in wezen een vorm van trouw is, al
is bij El Greco die paradoxale verbondenheid enigszins problematisch. Het hangt
ervan af hoe men het einde van de roman interpreteert. Is er alleen maar sprake
van een terugkeer naar de gladde, schone kunst, dan is het verraad van de vriend
niet meer dan een vuile streek om het eigen hachje te redden; gaat het om een
derde fase, een ‘hogere’ kunst dan die van de twee voorafgaande perioden, dan is
het verraad in wezen een trouw-zijn aan het ideaal. Bij Eckhart is het duidelijk: de
verloochening van zijn stellingen is in feite een trouw-zijn aan het ideaal van de
vervolmaking; de verloochening komt voort uit het nieuwe inzicht van de
trouweloosheid der woorden en de waarde van de liefde voor de mensen.
Ook in Het proces van Meester Eckhart heeft Vestdijk de feiten zo gearrangeerd
dat het tot een dramatische confrontatie kwam tussen de ‘idee’ en de ‘mens’ en dat
de hoofdpersoon tot een keuze en dus tot verraad en/of trouw gedwongen werd.
De herroeping had in werkelijkheid in 1326 plaats, een jaar voor Eckharts dood, en
de echte Walther werd pas in 1332 verbrand.
Misschien is het overbodig, maar ik wil toch met enige nadruk zeggen, dat het
hier niet om een ontwikkeling van Vestdijks inzichten gaat, van de ‘idee’ naar de
‘mens’. El Greco en Eckhart zijn romanfiguren en wat ze doen, zeggen en denken
komt voor hun rekening. Van Vestdijk is het arrangement: het plaatsen van de figuur
in een situatie die tot een keus dwingt. Van Vestdijk is de idee, dat verraad en trouw
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. El Greco en Eckhart zijn, net als Pilatus,
Nol Rieske, Richard Beckford en Anton Wachter vermommingen van de eeuwige
Judasfiguur.
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Ik laat het bij deze zes. Hoewel ze zeker door zes anderen te vervangen zouden
zijn, was mijn keus niet willekeurig. Ten eerste wilde ik laten zien hoe door het
paradoxale karakter van het verraad twee romans elkaars spiegelbeeld kunnen zijn.
Ten tweede wilde ik in ieder geval de kern van het trouw-verraadthema bespreken:
de Ina Damman-ervaring, de keus tussen leven en idee, tussen persoonlijkheid en
talent, om het in de (overigens niet toereikende) termen van Forum te zeggen. Ten
derde geven deze zes een geschakeerd beeld van de mogelijkheden van de
Judasfiguur: van zo goed als schuldig (Pilatus) tot bijna onschuldig (Eckhart), van
hevig berouw (Nol Rieske) tot vanzelfsprekende aanvaarding (Richard Beckford),
van verraad aan het leven (El Greco) tot verraad aan de idee (Anton Wachter).
Terwijl toch allen aan het grondpatroon van het verraad als uiting van trouw voldoen,
zij het de één meer (Eckhart, Beckford), de ander minder (El Greco, Pilatus).
Ten slotte nog dit. In zo goed als alle zes zien we dat het gaat om de strijd tussen
twee tegenstrijdige neigingen: zich overgeven aan de ander, soms zelfs een opgaan
in de ander, én zichzelf handhaven, eigen individualiteit redden. Dat is heel sterk
bij El Greco en Rieske, iets minder bij Beckford, Wachter en Pilatus, bijna niet bij
Eckhart. Martin Hartkamp heeft indertijd in zijn ondertussen alom als klassiek erkende
studie ‘Identificatie en isolement’ aangetoond, dat die strijd de kern is van Vestdijks
6
schrijverschap. Deze beschouwingen over de omkeerbaarheid van trouw en verraad
bewijzen mijns inziens eens te meer zijn gelijk.

Eindnoten:
1 In het schema dat Vestdijk voor de reeks ‘Thanatos aan banden’ maakte, noemde hij ook dit
gedicht. Hij schreef daarbij: ‘Mensch onverbeterlijk in 't aangezicht v.d. dood’. En daaronder nog:
‘aangezicht v.d. dood niet de dood’.
2 Kees Fens heeft deze beschouwing over meester en leerling ooit als de grondslag van al Vestdijks
werk geschetst; zie zijn ‘Puriteinen en piraten, filosofen en sluipmoordenaars’. In: De
eigenzinnigheid van de literatuur, pp. 48-64.
3 Over dit motief o.a. Hella S. Haasse: ‘Ina Damman en enkele van Vestdijks “Oude meesters”’.
4 In de recensie ‘Hoofdfiguren, die het niet zijn’. In: Muiterij tegen het etmaal. Deel I, pp. 162-165.
5 Els Schrover: ‘Het vijfde zegel en de zevende kamer’.
6 Martin Hartkamp: ‘Identificatie en isolement’. In: Identificatie en isolement. Een visie op Vestdijk,
pp. 68-102.
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Spiegels van liefde en dood
Het oeuvre van Vestdijk kan men om twee redenen ‘groot’ noemen: het is omvangrijk
en het is authentiek. Met dat laatste bedoel ik, dat het de verbeelding is van een
persoonlijke visie op essentiële elementen van het leven: geluk, liefde, schuld, dood.
Deze visie doordringt alles wat de auteur geschreven heeft. Vestdijk heeft zelf nooit
de samenhang van zijn werk benadrukt, maar wie zich ermee bezighoudt, merkt
dat bepaalde ideeën voortdurend terugkeren, steeds in een andere verhouding ten
opzichte van elkaar, iedere keer opnieuw geconfronteerd met tegengestelde
opvattingen en nieuwe invallen en altijd weer in andere beelden en situaties
weergegeven.
Vestdijks werk is natuurlijk geen systeem, het is eerder een organisme: het
verkondigt geen mening, het zoekt hardnekkig naar een waarheid. Maar het zoekt
die waarheid binnen enkele vaste kaders en daardoor spiegelen de ideeën en
beelden zich zonder ophouden. De centrale gedachte binnen een gedichtenreeks
vindt men geconcentreerd in zo goed als elk van die gedichten afzonderlijk, terwijl
de kern van zo'n enkel gedicht resoneert in veel romans en essays. ‘Thanatos aan
banden’ is een sonnettenreeks over de dood; ‘Kwijnende liefde’ is een sonnet uit
die reeks waarin (de titel zegt het al) de dichter over de vergankelijkheid van de
liefde peinst. De idee van dit sonnet is de reflex van een thema dat in allerlei
schakeringen in romans en essays voorkomt. Liefde en dood zijn bij Vestdijk altijd
- of bijna altijd - geplaatst binnen de kaders van Aanvang, Geluk en Doorgang.
In januari 1945, midden in de laatste oorlogswinter, schreef Vestdijk de
sonnettenreeks ‘Thanatos aan banden’. Op 28 december was zijn vader gestorven.
Het bericht daarvan bereikte hem door de verwarring in het dagelijkse leven echter
pas twaalf dagen later. Er is wel een verband tussen dit overlijden en de cyclus (in
een enkel gedicht wordt op de dood van de vader gezinspeeld), maar er is zeker
geen sprake van oorzaak en gevolg. Er was ook meer aan de hand dan dit sterf-
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geval alleen. Vestdijk had twee joodse onderduiksters in huis en iedereen wist wat
1
de ontdekking daarvan betekende. Hij gaf daarom zijn manuscripten aan Herman
2
Passchier mee, die ze opborg in een kluis. De vragen van leven, werk en
bestendigheid die in ‘Thanatos aan banden’ meeklinken, lijken mij vooral uit deze
levenssituatie voort te komen.
Maar de aanleiding tot de poëzie was prozaïsch. Twee redenen zijn ons
overgeleverd. Vestdijk had in december zijn roman De vuuraanbidders voltooid (in
de loop van januari zou hij de tweede correctie, die van het typoscript, afronden) en
Passchier vroeg hem, of hij niet weer eens een gedicht wilde schrijven. Aanvankelijk
weigerde hij, maar de dag daarop had hij het eerste gedicht klaar en van het een
kwam het ander. De tweede reden is zo mogelijk nog dagelijkser. Aan Willem Pijper
schreef hij in een brief van 26 maart 1945 (hij werkte toen aan het lange epische
gedicht Mnemosyne in de bergen, 1946), dat hij op poëzie was overgegaan, omdat
hij op de huiskamer was aangewezen; voor proza had hij strikte afzondering nodig,
3
zijn romans schreef hij dus boven. Natuurlijk moeten we zo'n verklaring relativeren:
ze is al te anti-dichterlijk, te zeer erop gericht de romantische poëtenpretenties te
bagatelliseren, ze lijkt een late, epistolaire Forum-getuigenis. Dat neemt niet weg,
dat ze een aanwijzing is hoe we de waarde van de cyclus in het geheel van het
oeuvre dienen te taxeren.
Na de oorlog publiceerde Vestdijk achttien van de dertig sonnetten in vijf
4
verschillende tijdschriften. In mei 1948 verscheen de cyclus in zijn geheel als eerste
deel van de bundel met dezelfde titel: Thanatos aan banden. Later lichtte de dichter
tot twee maal toe enige gedichten uit de reeks. In zijn bloemlezing Een op de zeven
stonden er negen - bijna een op de drie, een ruime keus - in de vlak daarop volgende
anthologie Door de bril van het heden stonden er drie. Opvallend is, dat in de
gedeeltelijke publicaties de volgorde van de cyclus niet altijd is gehandhaafd.
Vermoedelijk wilde Vestdijk door die gewijzigde rangschikking de verzen een andere
zeggingskracht geven.
Het gaat om echte Vestdijk-gedichten. Martin Hartkamp onderscheidde drie perioden
in Vestdijks poëtische productie. De eerste golf is van 1930-1932; de gedichten uit
die tijd zijn (naar Vestdijks eigen woorden) verstandelijk en geconstrueerd. Dan
volgt de middenperiode die Hartkamp van 1938 tot 1945 laat lopen, maar waarin
zich twee creatieve vlagen voordoen waarbinnen de meeste gedichten ontstonden,
één in 1942-1943 en één in begin 1945. Deze verzen
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noemt Hartkamp gedreven, spontaan en intrigerend. Zij wemelen van tegenstellingen
die niet alleen een dramatische maar vaak zelfs een verscheurde indruk maken.
5
De derde periode (1955-1958) typeert Hartkamp als evenwichtig, kalm en klassiek.
T. van Deel wees op het paradoxale aspect van Vestdijks poëzie: het wezenlijke
ervan is niet in de woorden van het gedicht gezegd. Er is veel techniek - metrum,
beeld, gedachte - maar die dient slechts om het onuitsprekelijke als terloops te
6
vangen. Kees Fens kwam, via weer andere formuleringen, tot een gelijke conclusie:
door de metaforische lading van de woorden raken de relaties tussen de woorden
zeer verstrengeld. Er ontstaan tegenstellingen, de meerzinnigheid neemt toe. Ieder
woord roept andere op, maar ook omgekeerd: alle woorden zijn tot één, of enkele,
7
terug te voeren.
Wemelend van tegenstellingen, paradoxaal, meerzinnig: dat zijn de etiketten
waarmee de commentatoren Vestdijks gedichten aanduiden. Vestdijk zelf heeft ooit
8
het begrip ‘poëtische impuls’ geïntroduceerd. Een duidelijke omschrijving van dat
begrip geeft hij nergens, maar wie zijn gedichten met aandacht leest, zal merken
dat de kern ervan meestal een antithetische situatie of gebeurtenis is, ofwel een
confrontatie van tegenstrijdige personen of principes. Het ligt daarom voor de hand
de tegenstrijdigheid als poëtische impuls op te vatten.
Ik geef enkele voorbeelden. Ze zijn willekeurig in zoverre ik me bij de keus niet
heb laten leiden door datgene wat ik wil bewijzen. Ik kies openingsgedichten van
gedichtenreeksen. In het zesde opstel van deze bundel zal ik onder andere de reeks
‘Jeugd’ ter sprake brengen. Het openingsgedicht daarvan is ‘Rondeel’ (V.G., deel
I, p. 157). Het begint zo:
Het lied dat in zijn breken leeft
Gaat altijd van volmaakte monden
Naar stamelende,

De poëtische impuls van dit gedicht is de inval dat poëzie bestaat door te ‘breken’,
door zichzelf teniet te doen. Als ze volmaakt zou zijn, leefde ze niet.
In het zevende opstel behandel ik de twee series ‘Jeugdvrienden’. Het
openingsgedicht van de eerste serie is ‘De imitator’ (V.G., deel I, p. 13). Het beschrijft
een jongeman die in de eerste regel met een pierrot wordt vergeleken, maar wiens
beschrijving verder in soldateske metaforen is gegoten: hij wordt uit een rij naar
voren gevloekt, steeds weer in het zadel gezet, dan weer als een kling
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neergesmeten. De essentie van de figuur, en daarmee van het sonnet, is de
tegenstelling tussen het decadente pierrot-achtige en zijn robuuste weerbaarheid.
Deze twee voorbeelden komen uit de eerste periode. Het openingsgedicht van
‘Thanatos aan banden’ stamt uit de middenperiode. De titel is ‘Het uitstel’ (V.G.,
deel II, p. 341). De beginregels luiden:
Ontsteek uw fakkel, marm'ren Dood, niet met
Dit razend vonkensproeisel: onze angst;

Kern van het gedicht is de overweging dat de angst voor de dood de dood als het
ware in het leven brengt; terwijl men misschien nog ver van het sterven af is, is men
toch voortdurend in gedachten met de eigen dood bezig. Die overweging heeft de
dichter gevat in de antithese tussen het marmer, dat we associëren met het koude
en harde, en het vonkensproeisel, dat doet denken aan het vurige en het beweeglijke.
Zo ontstaat een prachtige paradox: de Koude Dood die in ons leven binnendringt
door zich van onze vurige angst te bedienen.
Het vierde voorbeeld geef ik alleen terwille van de compleetheid. Het komt uit de
derde periode. Het zijn de eerste regels van het openingsgedicht van Rembrandt
en de engelen uit 1956, waarin een tegenstelling gemaakt wordt tussen de kunst
van de wetenschap en de natuurlijke gang van leven en dood, een tegenstelling die
het gehele gedicht beheerst (V.G., deel II, p. 457).
Een lijk is vriendelijk. Een deft'ge vriendenkring,
Bebaard, omkraagd, volgt reikhalzend het kort geding
Van kunstig in een linkerarm bewerkte ontbinding,

De paradoxen en confrontaties zijn vaak dichterlijke vondsten. Ze liggen niet voor
de hand; de dichter merkt ze alleen op, omdat hij een scherp oog heeft voor het
tegenstrijdige. Misschien is het nog beter te zeggen, dat hij de paradox schept; hij
ontstaat in de taal waarmee hij het fenomeen dat hij beschrijven wil, weergeeft. De
jongeman die in ‘De imitator’ geportretteerd wordt, is een bleek en goed gekleed
jongmens, zo iemand is niet per definitie een soldaat en pierrot tegelijk. Dat wordt
hij in de dichterlijke taal. En wat het openingsgedicht van ‘Thanatos aan banden’
betreft: de angst is niet per se vurig. Gewoonlijk associëren we zelfs de andere kant
op: iemand is versteend van angst, het koude zweet breekt hem uit. Het is de dichter
die hem als vurig ziet en daarmee de paradox creëert.
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Wat er nu in het gedicht gebeurt, is dat door deze impuls, deze eerste indruk, de
woorden ‘opgeladen’ worden. De dichter zoekt naar beelden en zinswendingen die
de centrale antithese versterken, alle woorden van het gedicht krijgen derhalve de
kleur van de tegenstelling. Ik neem weer ‘De imitator’ als voorbeeld. Het gedicht
begint zo:
Uit een rij van Pierrots werd hij naar voren
Gevloekt, de jongste van dien witten adel;

Dat zijn verzen die herinneren aan het soldatenappèl, aan straf en bedreiging. De
melancholieke pierrot (ook nog adellijk genoemd) krijgt daardoor iets strams, iets
van het ‘geef acht’; anderzijds wordt het vloeken verzacht, krijgt het iets milds, iets
Watteau-achtigs. Dit nu is wat ik ‘opladen’ noem. Enigszins overdreven gezegd: de
woorden worden innerlijk tegenstrijdig. De centrale paradox deelt zich aan alle regels
mee, doordringt het hele gedicht.
Ook in ‘Het uitstel’ kunnen we dit verschijnsel constateren. Door het gehele gedicht
heen wordt de marmeren Dood (met een hoofdletter) aangesproken. De dichter
vraagt hem onder andere zich te spiegelen aan zijn broeder Slaap en hij verzoekt
hem nooit de dood (met een kleine letter) ter sprake te brengen. Vooral dat laatste
wijst erop dat de Dood meer is dan een personificatie van de dood. Hij personifieert
ook de angst voor het sterven: hij is overduidelijk een figuur die bezworen moet
worden, zoals men zijn angsten bezweert. Daarmee heeft hij de antithese uit de
eerste twee regels in zich verenigd; het begrip ‘Dood’ is, in de termen van Kees
Fens, meerzinnig geworden.
De vraag is of al die antithesen en paradoxen tot één oer-paradox te herleiden
zijn. Men zou het wel verwachten: als iemand zo in tegenstellingen denkt als Vestdijk
deed, moet er een diep ervaren tegenstrijdigheid aan ten grondslag liggen. Een
enkele keer heeft Vestdijk zich daarover ook uitgelaten. In de eerste plaats in zijn
essay ‘Het wezen van de paradox’. Daarin herleidt hij alle reële paradoxen tot de
tegenstrijdigheid tussen individu en samenleving, tussen, zoals hij het formuleert:
9
‘het Ik en het Andere’. Vervolgens in een brief aan Theun de Vries waarin hij zijn
ideeën aangaande de religie ontvouwt (de brief is de kiem van zijn later geschreven
grote essay De toekomst der religie). Daarin noemt hij de tegenstelling tussen het
licht (verlichting, geest, rede) en het duister (emoties, driftleven, infantilisme). Hij
schrijft dan:
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Overigens acht ook ik een voortgezet streven naar ‘verlichting’
wenschelijk en noodig; maar men begunstigt dit niet door het duister af
te schaffen, uit te bannen, maar door het te dóorlichten, te begrijpen. Het
duister, het groote reservoir der emoties en driften, is onuitputtelijk en zal
steeds tot nieuwe problemen aanleiding geven, en periodiek zelfs de
overwinning schijnen te behalen. Maar dit hindert niet; deze strijd is juist
het leven; een éenzijdige en voorbarige steriliseering van een van de
10
beide tegenstanders is dit niet.
De beginregels van sonnet LXVI uit de cyclus ‘Madonna met de valken’ (in de
bundel Gestelsche liederen, 1949), (V.G., deel II, p. 236) luiden:
Een lied is niet oneindig, maar 't ontspringt,
Zijn afkomst trouw, aan een oneind'ge droom;

Met deze tegenstelling lijkt een derde grondtegenstelling onder woorden gebracht,
nu één die de poëzie direct aangaat. De oneindigheid is hier geen eeuwigheid in
religieuze zin, maar een aanwezigheid in de ziel, beeld voor al het vluchtige en
ongrijpbare in het gemoed dat in het lied toch voor even gegrepen wordt.
Dus niet één, maar drie fundamentele tegenstellingen. En, wie weet, zijn er nog
enkele andere in dat uitgebreide oeuvre op te sporen. Met enig vernuft zijn de drie
wel tot één, zeer algemene, antithese te herleiden, maar het lijkt me reëler te
concluderen dat dé grondtegenstelling niet precies onder woorden te brengen is.
Ze is een levensgevoel, het besef dat het leven in essentie tegenstrijdig is, zonder
dat exact vastgesteld kan worden waarin die tegenstrijdigheid schuilt. Als Vestdijk
over het geloof spreekt, dat zo wonderlijk en paradoxaal is, beweert hij, dat het
daarom juist bij het leven past. Hij vervolgt dan: ‘Wonderlijk, irrationeel en paradoxaal
11
namelijk is het geheele leven, op ieder moment, en in al zijn manifestaties.’ Die
uitspraak typeert zijn schrijverschap als geen andere. Dat levensgevoel versplintert
in de poëzie tot talrijke antithetische versregels die de wezenlijke paradox wel
aanduiden, maar nooit scherp formuleren. Gewoon, omdat hij niet te formuleren is.
Hierop doelde Van Deel, toen hij stelde dat Vestdijks poëzie het onuitsprekelijke als
terloops probeert te vangen.
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Vestdijks poëziebundels zijn bijna allemaal ingedeeld in een aantal getitelde
afdelingen. Alleen Rembrandt en de engelen heeft die niet, maar deze bundel bevat
slechts dertien gedichten, alle over één onderwerp en heeft daardoor het karakter
van een apart uitgegeven afdeling. De meeste van die afdelingen zijn reeksen.
Onder ‘reeks’ versta ik een aantal gedichten waarvan de rangschikking op een of
meer organisatievormen berust. Die organisatievormen zijn velerlei. De door Vestdijk
toegepaste zijn: het ronde aantal, de cyclische vorm, waarbij het einde doet denken
aan het begin, de aaneenschakeling, waarbij ieder volgend gedicht een element
bevat uit het voorafgaande, een thema-aankondigend openingsgedicht, de
spiegelvorm, waarbij de tweede helft van de reeks de eerste helft weerspiegelt en
de zogenaamde ‘schering-en-inslag-vorm’, waarbij de reeks bestaat uit een aantal
golven die een gelijk verloop hebben, zodat gedicht 1 van golf 1 niet alleen
geschakeld is aan gedicht 2 van dezelfde golf, maar ook overeenkomst vertoont
met de eerste gedichten van de andere golven.
Het gaat inderdaad om vormen: uiterlijke verschijnselen. Maar het zal duidelijk
zijn dat reeksvorming alleen zinvol is als daardoor het totaal een eigen
zeggingskracht krijgt, als het geheel meer wordt dan de som der delen. Is dat niet
zo, dan blijft het een leeg spel. Iets anders is of sommige gedichten zich beter tot
reeksvorming lenen dan andere. Ik ben geneigd te denken dat Vestdijks gedichten
zich betrekkelijk gemakkelijk tot reeksen lieten rangschikken, omdat zij in wezen
steeds om dit ene zweven: het als terloops vangen van de niet onder woorden te
brengen oerparadox. Juist het totaal geeft dan een beter inzicht in wat wezenlijk is
dan ieder gedicht dat apart kan doen.
De organisatie kan hecht en minder hecht zijn. Hoe meer vormen en hoe
stringenter toegepast, des te hechter de structuur. Vanuit de dichter geredeneerd,
zijn er verschillende mogelijkheden. De eerste is dat hij vanuit een tevoren
vastgesteld schema werkt. Zo strikt planmatig is Vestdijk nooit bezig geweest, maar
de manier waarop de reeks ‘Grieksche sonnetten’ tot stand gekomen is, wijkt er niet
veel vanaf. Vestdijk dichtte deze achtenveertig sonnetten tussen 14 september en
8 oktober 1942. De gedichten zijn gepubliceerd in de volgorde waarin ze ontstaan
zijn; Vestdijk moet daarom, toen hij begon, geweten hebben wat hij met de reeks
wilde. Tijdens het schrijven, zo tussen 20 en 25 september, stelde hij twee schema's
op. Uit het eerste van die twee wordt duidelijk dat hij toen nog aan een reeks van
zesendertig sonnetten dacht. Begin oktober voegde hij de twee samen tot één,
definitief schema. Al dichtend kreeg hij waarschijnlijk behoefte
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aan een zichtbaar overzicht, een schema waaraan hij zich bij het verder dichten
12
heeft gehouden.
De reeks ‘Vader en zoon’ (net als de ‘Grieksche sonnetten’ een afdeling in
Gestelsche liederen) is op een iets lossere manier ontstaan. Uit de overgeleverde
schema's blijkt dat Vestdijk een tiental gedichten over het thema ‘vader en zoon’
geschreven had (in oktober 1942), die hij daarna in een niet-chronologische maar
wel zeer overwogen volgorde plaatste. We mogen aannemen dat hij al tijdens het
dichten aan reeksvorming dacht: de gedichten zijn, op één uitzondering na, binnen
13
een bestek van zes dagen geschreven.
Nog weer losser ontstonden de reeksen in de vroege bundels. De gedichten
waaruit ze bestaan, zijn geput uit een ruime voorraad. Er zijn uit de jaren 1931 en
1932 wel series gedichten met titels als ‘Jeugdvrienden’, ‘Portretten’ en ‘Portretten
14
van jeugdvrienden en oudere vrienden’ , maar dat zijn geen reeksen in de zin die
ik bedoel: er liggen geen organisatievormen aan ten grondslag. Uit deze series koos
Vestdijk tot twee keer toe vijftien gedichten die hij tot twee reeksen samenstelde.
Hetzelfde deed hij met andere gedichten.
Overigens is de wordingsgeschiedenis wel een interessant aspect van de reeks
maar zeker niet het belangrijkste. Belangrijk is de ‘zeggingskracht’ en die kan alleen
via een analyse achterhaald worden.
Het ontstaan van ‘Thanatos aan banden’ doet enigszins denken aan dat van de
reeks ‘Vader en zoon’. Er bestaat een schema waarin Vestdijk negentien van de
dertig gedichten noemt. Ze staan in een andere volgorde dan die van de uiteindelijk
gepubliceerde versie. Belangwekkend is wat hij achter de titel van ieder gedicht
schreef: een korte zin waarin hij de bedoeling aangaf en wel op zo'n manier dat hun
onderlinge betrokkenheid erdoor uitkwam. Ik citeer het begin.
Uitstel

Dood op afstand houden, niet
aanvaarden.

Getrooste Dood

Dood aanvaard alleen door kind

Avondwake

Dood aanvaard in natuur:
wedergeboorte.

Miskende Phoenix

Wedergeboorte in schamele naaktheid

Men ziet dat Vestdijk bij deze rangschikking gedacht heeft aan de organisatievorm
die ik ‘aaneenschakeling’ genoemd heb: ieder volgend gedicht bevat een element
uit het voorafgaande. Het aardige is, dat ook in de uiteindelijke versie
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met zijn veranderde volgorde deze aaneenschakeling is blijven bestaan, zij het
natuurlijk via andere elementen en begrippen. Bewijs dat het vestdijkiaanse gedicht
zich gemakkelijk tot reeksvorming leent?
Wat ook vaststond, toen Vestdijk het schema opstelde, was de cyclische vorm
ervan. Onderaan het schema worden namelijk de twee sonnetten genoemd waarmee
ook de gepubliceerde versie afsluit:
Thanatos aan banden

Dood overwonnen ten koste van eigen
uitputting

De verzoening

Dood overwonnen, definitief

Verreweg het interessantst is, dat op de onderste helft van het schemablad behalve
enkele titels ook woorden staan die de thema's van nog te schrijven gedichten
aanduiden. Zo staat er ‘liefde’; pijlen verwijzen vanaf dat woord naar de opmerkingen:
‘wellust - dood’, ‘ideeële liefde’ en ‘vergankelijkheid’. Dat laatste kan erop wijzen,
dat het sonnet ‘Kwijnende liefde’, een van de mooiste uit de hele reeks, ontstaan is
uit de behoefte een thematisch hiaat in de reeks te vullen.
Dat ‘Thanatos aan banden’ inderdaad een reeks is, kan men ook vaststellen buiten
de ontstaansgeschiedenis om. De serie is namelijk volgens enkele organisatievormen
opgebouwd. In de eerste plaats telt ze een rond aantal gedichten: dertig. In de
tweede plaats heeft het eerste gedicht een thema-aankondigend karakter. Ik vatte
de kern van dit eerste sonnet eerder als volgt samen: de angst voor de dood brengt
de dood als het ware in het leven, want door die angst is men voortdurend met de
eigen dood bezig. Vestdijk, zagen we zojuist, vatte de inhoud samen in de zin: ‘Dood
op afstand houden, niet aanvaarden’. In die twee, ogenschijnlijk tegenstrijdige,
samenvattingen ligt het idee van de gehele reeks besloten: men is bang voor de
dood, wil daarom niet aan hem denken (houdt hem op een afstand), maar komt,
juist door zijn angst, niet los van hem. De spanning tussen deze twee tegengestelde
krachten - men zou ook kunnen zeggen: de worsteling om echt van de dood bevrijd
te worden - is het alles beheersende thema van de reeks.
In de derde plaats buigt het eind van de reeks min of meer terug naar het begin.
In de laatste twee gedichten wordt het gevecht beslecht en de dood overwonnen.
Daarmee is op thematisch niveau de zaak ‘rond’. Deze cyclische structuur wordt
nog ondersteund door de herhaling van een enkel beeld: in het eerste
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sonnet vraagt de dichter de Dood zijn fakkel niet met het vonkensproeisel van onze
angst te ontsteken (ik citeerde de regels al een keer), het voorlaatste sonnet
(‘Thanatos aan banden’ heet het, als de hele reeks) (V.G., deel II, p. 369) begint
zo:
In 't Grieksche landschap zag ik uit naar hem.
De fakkeldrager uit mijn prille jaren
Kwam daar,

Het is niet zo, dat de tweede helft van de reeks de eerste helft weerspiegelt. Toch
is er een rudiment van deze organisatievorm aanwezig: het vijftiende en zestiende
sonnet (dus de twee middelste) verbeelden beide een herrijzenismotief. Die herleving
geeft symbolisch aan hoe de cyclus uiteindelijk zal verlopen.
Maar de belangrijkste organisatievorm in ‘Thanatos aan banden’ is de
aaneenschakeling. Omdat het te ver zou voeren deze tot in detail te analyseren,
beperk ik me tot de hoofdzaken.
Er zijn verschillende manieren van aaneenschakeling te onderscheiden. De
oppervlakkigste is die door middel van leidmotieven: de herhaling van woorden of
synoniemen in een volgend gedicht. Sonnet 3 spreekt onder andere over het Kruis
en de Heiland, die woorden keren in sonnet 4 terug. Iets dieper reikt de schakeling
die teruggaat op een gelijke aanleiding, of waarbij de gedichten een soortgelijk
onderwerp behandelen. Sonnet 16 gaat terug op een ets van Rembrandt, sonnet
17 op een schilderij van Gerard Dou; de sonnetten 4, 5 en 6 beschrijven elk een
figuur uit het Nieuwe Testament, respectievelijk Jezus, Johannes en Judas. Uit de
voorbeelden blijkt dat deze typen schakeling inderdaad in ‘Thanatos aan banden’
voorkomen. Ze zijn wel erg formeel, was er niet meer aan de hand, dan was de
reeksvorming in een spelletje rijgen blijven steken.
Wezenlijk is de schakeling op thematisch niveau. Zie ik het goed, dan is het
mogelijk op dat plan tot de volgende indeling te komen: sonnet 1 (‘Het uitstel’) is
een inleiding; de sonnetten 2 tot en met 8 vormen een eerste groep waarin het
vooral gaat over de betekenis van de geest ten opzichte van de dood; in de sonnetten
9 tot en met 15 staat de verhouding tussen de liefde en de dood centraal; een derde
groep wordt gevormd door de sonnetten 16 tot en met 22, hier is de werking van
de tijd de kern van het geheel; de sonnetten 23 tot en met 29 behandelen de duistere
oorsprong en bestemming van het bestaan tegenover het
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lichte visioen dat de mens zich dromen kan; sonnet 30 (‘De verzoening’), ten slotte,
vormt een afsluiting. Binnen iedere groep van in totaal zeven sonnetten is de
gedachteontwikkeling betrekkelijk los, eerder associërend dan logisch. In de tweede
groep, bijvoorbeeld, is het uitgangspunt de ontmaagding van het dromende meisje
(9), daarna gaat het over lieden die, blasé van de liefde, nieuwe prikkels zoeken
(10), vervolgens over een liefde die wegkwijnt, maar wellicht in de laatste momenten
toch iets moois te bieden heeft (11), dan over het kind dat, hoewel het in een verkilde
liefde een bindmiddel kan zijn, de geliefden toch niet echt tot elkaar brengt (12),
waarna de gedachtegang al verder van het uitgangspunt wegdwaalt: een kind is
het enige wezen dat de dood bemint (13), men zou door op de stervende natuur te
letten zijn dood moeten leren aanvaarden (net zoals het kind zijn dood aanvaardde)
(14), een poos na hun dood leefden de ouders van de dichter opnieuw, nu in hem
(15). Men ziet dat iedere vorm en elk verschijnsel van de liefde steeds wordt
geconfronteerd met een einde: van de maagdelijke droom, van de liefde, van het
leven.
Tegen het einde van de reeks, in de vierde groep gedichten, verhevigen de
tegenstellingen zich en krijgen ze een dramatische allure. De dichter is weliswaar
in staat zich een voorstelling te vormen van de goddelijke eeuwigheid, maar dit
vermogen baat hem niet: het tijdloze bestaan zal nooit zijn deel zijn (27). Integendeel,
de tegenstelling tussen de denkbare eeuwigheid en het werkelijke bestaan van ‘mist
en spinrag’ maakt de dood extra bitter (26).
De redding ligt in het aanvaarden van de dood. Die gedachte duikt op allerlei
plaatsen in de reeks op. De heiland, bijvoorbeeld, had de juiste instelling: hij droomde
het leven en toch klonk in zijn prediking de dood mee (4). De muziek van Bach is
een golf van geluk onder schuim van leed (22). Maar het treffendst is deze
hoofdgedachte geformuleerd in een paradox uit ‘Avondwake’ (V.G., deel II, p. 354):
Eén uur van inkeer, handenvouwen, peinzen,
Doet ook úw dood, aanvaard, naar verten deinzen
Waar alle kleuren voorspraak zijn bij God.

Met andere woorden: wie de dood erkent, bant de doodsangst uit zijn leven. Of,
zoals het in het laatste sonnet heet: de dood wordt een ‘vriend, een vrede en een
tegendeel’.

P. Kralt, 'Paradoxaal is het gehele leven'. Het oeuvre van Vestdijk

44
Ook in het sonnet ‘Kwijnende liefde’(11) (V.G., deel II, p. 351) speelt de gedachte
dat aanvaarding van het einde vrede brengt, op de achtergrond mee. Het gedicht
spiegelt op die manier in zijn opvatting over de liefde de idee van de reeks over de
dood. Vestdijk zelf schatte het gedicht hoog: hij nam het op in de bloemlezing Eén
15
op de zeven en hij las het voor op de grammofoonplaat met eigen werk.
Het najaar, liefste, laat zijn lommerhoven
Maar langzaam bronzen, tegen wil en dank,
Om met dit uitstel van zijn zwaarste klank
Ons laat beraamde gaven voor te toov'ren.
5 Het bruinste blad ligt op de steenen bank.
Zet u daar niet: is hij ook warm van boven,
Van onder is 't er kil als in de kloven
Die schaduw zaam'len in de wijnbergflank.
Het zonlicht doet de laatste hommels gonzen:
10 Een bruiloftslied, waarvan 'k de oorsprong ken,
En de bestemming, die ik blindlings nastaar.
Wie weet hoe hij beminnen moet in 't najaar
Hij spreke; want zijn raad is goud waard, en,
Liefste, zijn liefde stellig méér dan de onze.

Het gedicht ‘oogt’ gemakkelijk: de beelden zijn traditioneel, de syntaxis is volgens
de regels, de voorstelling is begrijpelijk. De vragen komen eerst bij nauwkeurig
toezien. Vragen naar de betekenis (wat is blindlings nastaren?, r. 11) en naar de
functie (wat doet die stenen bank ertoe?, r. 5). De centrale vraag tussen al die
bijkomstige kwesties lijkt me deze: wat kunnen de ‘laat beraamde gaven’ (r. 4) zijn,
als het gaat om mensen die niet weten hoe ze elkaar nog moeten beminnen? Sluit
het één niet het ander uit? Ik wil proberen via de ‘buitenkant’ van het sonnet tot deze
kern door te dringen.
Twee klanken overheersen in dit klinkdicht: de heldere ‘aa’ (najaar, laat, maar,
langzaam) en de sonore ‘o’ (lommer, bronzen, zonlicht, hommels, gonzen). Dat
Vestdijk bewust naar deze klanktegenstelling gestreefd heeft, blijkt uit
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de variant in regel 4: in de Criterium-publicatie stond nog ‘lang beraamde gaven’.
De verandering in ‘laat beraamde’ bewerkstelligt behalve een betekeniswijziging
ook een versterking van de assonantie.
De kleuren waarover het sonnet spreekt, sluiten zich bij deze tweedeling aan:
goud aan de ene, brons en bruin aan de andere zijde. Ook de lichtschakering is
tweeledig: schaduw enerzijds, zonlicht anderzijds. Een derde soort zintuiglijke
waarneming completeert de polaire beelding: de warmte van het bankoppervlak
contrasteert met de kilte van zijn onderkant en van de kloven in de berghelling. Het
gedicht is erop uit deze afzonderlijke eigenschappen en observaties met elkaar te
verbinden: het brons/bruin is een zware klank (r. 3), de dichter staart de bestemming
van een lied na (r. 10, 11). De synesthesie is ruim vertegenwoordigd.
Ook de door het gedicht opgeroepen ruimte berust op tweezijdigheid. Misschien
is het sonnet geïnspireerd op een schilderij, zoals het eraan voorafgaande
17
‘Embarquement pour Cythère’ dat op een Watteau teruggaat, maar zeker is dit
niet. We kunnen ons echter de ruimte wel voorstellen: op de voorgrond de
lommerhoven, de schaduwkant en op de achtergrond de wijnbergen waar de zon
overheerst. De antithese boven-onder past dan weer precies bij die van dichtbij-veraf
en beide sluiten aan bij de zojuist geconstateerde zintuiglijke polariteit. Het gedicht
bevestigt op magnifieke wijze de conclusies van Kees Fens: ieder woord neemt
vele andere woorden mee, alle woorden zijn tot één woord terug te brengen. Alles
hangt met alles samen, niets is toevallig.
De vertaling van deze metaforen lijkt niet moeilijk. Lommer, brons, bruin, kilte,
voorgrond, schaduw, onder, de o-klank, - ze staan voor het einde, de dood; al het
andere betekent voortgang, leven. Sommige uitdrukkingen krijgen binnen deze
context een extra lading. ‘Zijn zwaarste klank’ (r. 3) herinnert (vooral in combinatie
met ‘bronzen’, r. 2) aan de doodsklokken. De stenen bank (r. 5) doet aan de
sarcofaag denken, een associatie die ondersteund wordt door de voortdurende
bijbetekenis van ‘stenen’ in de andere sonnetten van ‘Thanatos aan banden’. De
piramiden, bijvoorbeeld, hadden een stenen hand, waaruit farao's hun korrel dood
aten.
Leven en dood dus. In de eerste terzine past de dichter deze algemene begrippen
toe op de liefde die het onderwerp van zijn sonnet is. Het bruiloftslied van de
hommels - symbool voor de liefde tussen hem en zijn ‘liefste’ - heeft een oorsprong
en een bestemming. De oorsprong is gelijk aan de bloei van de liefde: de heldere
klank, het goud, de warmte, het zonlicht in de verte. De bestemming is
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het einde ervan. Dat einde is eigenlijk al bereikt, want de dichter staart het na, zoals
men een punt in het landschap dat men zojuist gepasseerd is, nastaart. Hij heeft er
ook wel vrede mee, zal er zich in ieder geval niet tegen verzetten. (Het woord
‘blindlings’ is een spel met de uitdrukking ‘blindelings volgen’, die deze
onderworpenheid tot aan het doel veronderstelt). De fase waarin de liefde nu
verkeert, is een naspel, een wegkwijnen, een najaar: brons, bruin, schaduw.
Maar hier doet zich de complicatie voor. Want het najaar is niet alleen de dood
(de kilte, het onder, het bruin), het najaar tovert ook laat beraamde gaven voor: het
zonlicht, de warmte aan de bovenkant van de bank, het goud. Het einde van de
liefde zou dus een ongeveer gelijk karakter kunnen hebben als haar begin. Ze zou
van hetzelfde goud kunnen zijn, om het met de metafoor van de voorlaatste regel
te zeggen. Voor de dichter en zijn liefste heeft ze dat karakter niet, maar de
mogelijkheid ertoe bestaat wel - als ze de gouden raad van hem die weet hoe hij in
het najaar beminnen moet, zouden te horen krijgen. De voornaamste conclusie uit
het geheel is echter, dat de aanvang en het einde van de liefde gelijksoortig kunnen
zijn: momenten van verrukking - en dat de liefdesrelatie (de periode dat men bij
elkaar is en elkaar bemint) eigenlijk een doorgang is, een passage van begin naar
einde, van geluk naar geluk.
Het is wel duidelijk dat dit gedicht door iets over de liefde te suggereren probeert
uit te drukken wat de waarde van de dood in het leven zou kunnen zijn. De hiervoor
gesignaleerde symbolen (zwaarste klank, stenen bank) wezen daar al op. Daarmee
verbeeldt het op een specifieke manier wat de totale reeks poogt te ontdekken.
Vestdijk heeft in zijn romans en verhalen een aantal grote liefdes beschreven. Dit
‘groot’ heeft geen betrekking op gehechtheid, trouw, lotsverbondenheid, kenmerken
van de duurzame relatie, maar op de intense geluksbeleving die door het zien van
en/of het peinzen over de aanbedene veroorzaakt wordt. Die extase is, als alle
verrukkingen, kort van duur. Ze treedt plotseling op en is meestal gebonden aan de
eerste ogenblikken van de liefde. Als zodanig is ze een variant op het
achttiende-eeuwse, romantische credo van de liefde op het eerste gezicht. Het
klassieke voorbeeld is de liefde van Nol Rieske voor Trix Cuperus in De koperen
tuin, de roman die Vestdijk zelf zo hoog aansloeg. De dramatische verwikkeling van
deze verhouding komt voort uit en wordt ook steeds teruggevoerd op het allereerste
begin: de achtjarige Nol die met de iets oudere Trix in de stadstuin
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danst, op de muziek van ‘Stars en Stripes’. Vlak voor dat dansen hoorde Nol de
mars voor het eerst, hij ging toen zo in de muziek op dat hij als het ware één met
haar werd. Met Trix heeft hij dat gevoel van eenheid niet, hij zegt er althans niets
over, maar men kan zich voorstellen dat het meisje niettemin deel is van dit
versmeltingsproces. Het één-zijn, het opgaan-in, is voor de vestdijkiaanse
18
geluksemotie van essentieel belang.
Vestdijks liefdesbezieling is behalve kortstondig en aanvang-gebonden, ook
eenzijdig van karakter. De wederliefde doet er nauwelijks toe. Als Johan Roodenhuis,
de hoofdfiguur in Else Böhler, Duits dienstmeisje, het meisje Else voor het eerst ziet
(hij zit op het platje van de ouderlijke woning en zij is een paar huizen verderop in
de tuin), dan is het vooral haar lachje dat hem treft en dat hij, zonder dat hij er zich
rekenschap van geeft, isoleert van alle andere aspecten van haar uiterlijk (p. 46).
Later forceert hij een ontmoeting en dan zijn het haar ‘twee lichtblauwe, doch scherp
en bijna zwart omcirkelde straatmeidenogen’ die indruk op hem maken (p. 53). In
Terug tot Ina Damman is de schooljongen Anton Wachter niet het gelukkigst als hij
bij Ina is, maar als hij alleen is en aan haar denken kan. Dergelijke emoties
demonstreren dat het in de liefdesbeleving niet draait om iets wat samen ervaren
wordt, maar om iets wat alleen de minnaar aangaat. Het is een gevoel dat verwant
is aan het kunstgenot: iets van buiten (een lachje, ogen) veroorzaakt deze
allerindividueelste, bijna esthetische verrukking. De seksualiteit blijft er ver van.
In De filmheld en het gidsmeisje, een late en maar half-gelukte Vestdijk, is zowel
het plotselinge als het a-seksuele sterk aangezet. Fritz Belluno is kelner in een stad
in de Dolomieten. Hij leeft in een illusoire filmwereld, hij identificeert zich voortdurend
met de beroemde acteur Monterosso. Hij is dom, hij voelt zich minderwaardig en
hij is er steeds op uit zichzelf te bewijzen. In opdracht van een filmregisseur legt hij
het aan met allerlei meisjes, met de bedoeling hen te verleiden en het tot een
‘schanddaad’ te brengen, die hij dan aan de regisseur moet vertellen. Het gehele
vestdijkiaanse complex van seksualiteit, liefde, macht, wandaad en schuld is in dit
optreden manifest. Deze Belluno ontmoet dan tijdens een bezoek aan een museum
het gidsmeisje. En opeens is het zover. Het gezelschap gaat van de ene zaal naar
de andere en Fritz Belluno legt de film waar hij tot nog toe zijn leven aan heeft
opgehangen, van zich af (p. 183). Verderop staat er dit:
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Nuchter geredeneerd: het gidsmeisje Myrta Krumbacher wou Fritz
Belluno ontvluchten en hem gegevens over het bergkristal onthouden,
omdat ze gemerkt had, dat hij verliefd op haar was geworden, dat hij
bezeten van haar was, dat hij niet zonder haar leven kon. Dat had hem
zo maar overvallen, en zoiets merkt een meisje. (p. 195, 196).
Hij ziet zichzelf haar niet zoenen, niet omarmen, laat staan verleiden. Hij ziet zich
helemaal niet met haar trouwen. In deze wat slome man, nauwelijks tot introspectie
in staat, wordt, misschien juist door de vereenvoudiging, de vestdijkiaanse
liefdesvorm helder zichtbaar.
Voor subtielere waarnemingen moeten we bij Anton Wachter zijn. Aan deze figuur,
zijn alter ego, wijdde Vestdijk acht romans. Vier daarvan beschrijven zijn jeugd in
het provinciestadje Lahringen (een anagram van Harlingen), vier andere zijn
studententijd in Amsterdam. Centraal in deze romancyclus staat de liefde voor Ina
Damman, beschreven in de derde roman van de reeks, het zojuist genoemde Terug
tot Ina Damman. De achtste roman heet De laatste kans en beschrijft Antons liefde
voor Anna Heldering. De aanvangssituatie van die liefde verschilt niet eens zoveel
van die in De filmheld en het gidsmeisje. Anton ziet Anna, zijn ogen zoeken haar
na enige tijd opnieuw, hij weet dan dat het meer is dan nieuwsgierigheid. Hij weet
het meteen heel goed: het is de herhaling van de ervaring (p. 160). Bedoeld wordt
natuurlijk de ervaring met Ina Damman. Er staat dan het volgende:
In zekere zin was het zelfs een afgesloten ervaring, één moment dat
alles reeds had omvat, zoals de grote herhalingen nu eenmaal waren,
waar eind en begin langs cirkels vloeiend en alleen voor de onvoorbereide
getuige ietwat schrikaanjagend in elkaar overgingen. (p. 160).
Het eerste ontmoetingsmoment is dus het moment van de totale liefde en door
die ‘alomvattendheid’ is het een moment waarin de tijd niet bestaat. Liefde is buiten
de tijd zijn en daarom aan (de eerste) ogenblikken gebonden. Vestdijks nadruk op
die seconden lijkt dus wel op de achttiende-eeuwse verheerlijking van het eerste
ogenblik, maar heeft toch een heel eigen achtergrond. In de romantiek ging het om
de gezamenlijke herkenning van twee van alle eeuwigheid voor elkaar bestemde
zielen, bij Vestdijk gaat het om de persoonlijke beleving van een
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figuurlijke en snel vervlietende eeuwigheid. In deze laatste zinsnede zijn alle vier
de elementen van de Vestdijkliefde aangeduid: het ideële, het individuele, het
kortstondige en het aanvang-gebondene.
Vestdijk heeft aan deze materie ook een opstel gewijd. In de bundel Essays in
duodecimo staat het stuk ‘Waarom is men trouw?’. In het hieraan voorafgaande
opstel heb ik het al kort behandeld. Vooral in verband met het gedicht ‘Kwijnende
liefde’ zijn de erin uitgesponnen gedachten van belang. Het gaat om een trouw ‘die
beschreven kan worden als reactie op een verdwijnende, maar nog niet geheel
verdwenen liefde’ (p. 51, de cursivering is van Vestdijk zelf). De eerste zaligheden
der liefde, zegt de auteur (ik citeer niet letterlijk, maar neem wel de woordkeus over),
zijn de heftigste, maar tevens de vluchtigste. Wij kunnen ze vasthouden, doordat
ze kristalliseren (Vestdijk ontleende dit beeld aan Stendhal), - dat wil zeggen: zij
nemen in de liefdesomgang vaste vormen aan: de vrouw die we beminnen vinden
we mooi, volmaakt, verstandig, goed. Dit kristal is de liefde niet, het is de opvolger
van de liefde, maar het is er wel onverbrekelijk mee verbonden. De minnaar herinnert
zich echter het fluïdum van het Begin, hij zou dit, door wederbrenging, willen
herstellen, daarom is hij trouw. ‘Dit is geen trouw aan de geliefde, geen trouw zelfs
aan het kristal der liefde, maar trouw aan de Aanvang [...]’ (p. 52). Buig ik deze
beschouwingen in de richting van ‘Kwijnende liefde’, dan houden ze op z'n minst
in, dat de minnaar hoopt op een herhaling van het begin. Wie in het najaar beminnen
kan (r. 12), diens bestemming (r. 11) is geen doodlopend einde, maar een nieuwe
eeuwigheidservaring.
Dat dit mogelijk is, althans binnen Vestdijks verbeeldingswereld, blijkt uit het einde
van Anton Wachters omgang met Ina Damman. Anton wacht haar op, op de hoek
van de Tuingracht en het Werfplein, daar waar twee of drie werkplaatsen geleidelijk
van richting veranderen (p. 100, - de plek is in Harlingen nog aanwijsbaar), zij komt
en hij verklaart dat hij haar niet langer lastig zal vallen. Later bedenkt hij:
Maar dit afscheid zelf, de enkele seconden die eraan vooraf waren
gegaan, dat was het smetteloos éénzijn geweest met Ina Damman,
waarop hij terug kon zien als op een geborgen schat, - een ding in de tijd,
geen tijdstroom meer, geen aaneenschakeling van seconden, maar
seconden in een hechte krans gewonden, als een trouwring. (De andere
school, p. 265).
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Dit einde is het fluïdum van het begin, het goud van het najaar.
Het betoog is bijna rond. Van de strijd met de dood in ‘Thanatos aan banden’ zijn
we via romans en een essay tot aan het einde van een kwijnende liefde geraakt.
De vraag die rest is: wat heeft dit liefdeseinde met de dood te maken? Voor het
antwoord op die vraag moeten we opnieuw terug naar het begin, nu niet het begin
van de liefde, maar van het leven.
In De toekomst der religie stelt Vestdijk, dat het jonge kind in een symbiose met
zijn omgeving leeft: het maakt geen onderscheid tussen zichzelf en de wereld, het
is één met de als eenheid ervaren ouders. Die toestand is er één van hoog geluk.
Maar het kind groeit op, het groeit weg uit het paradijs, de tijd is onverbiddelijk.
Voor de allesomvattende blik van een god, die ons aardsche leven zou
gadeslaan, houdt weinig stand dan dit eene: de mensch, die zich als
afzonderlijk individu beweegt in de richting van de universaliteit, tot hij in
de dood aan het universum teruggegeven wordt en erin oplost. Dat is
alles. Voor de rest zorgt het rustelooze en gekwelde bewustzijn van de
mensch zelf, dat deze evolutie van ‘één’ naar ‘alles’ niet ervaart als een
ongedwongen stroomen, een natuurlijke en spontane groei, maar als een
wanhopige worsteling, waarbij alles op het spel staat, waarbij men alles
winnen kan en alles verliezen. Groei wordt voor hem schoksgewijze
loutering, verruiming wordt zelfonteigening en zelfverloochening. (p. 69,
70)
In het schitterende gedicht ‘De bron’ (V.G., deel II, p. 505, 506) verwoordt Vestdijk
opnieuw deze levensgang, de complicaties ervan en de tegenstellingen erin. Zoals
de hemel spiegelt in de bron, zo knielt een man diep in zijn dromen om de eigen
kindsheid weer te zien. Het is echter vergeefs.
Want 't kind, 't kind gaat eigen wegen
En lacht de blauwe peinzer uit.
Een bron is altijd welgelegen,
Maar niemand die zijn voortgang stuit.
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Het is geen vrolijk beeld dat Vestdijk van de levensvoortgang geeft. Alles wat het
geluk uitmaakt, gaat verloren en een terugkeer is onmogelijk. Maar in het
liefdesmoment van de Aanvang herstelt zich het kindergeluk kortstondig: de
onvermurwbare tijd is opgeheven en men is opnieuw versmolten met de ander, er
is geen onderscheid tussen het ik en de wereld. Die beleving kan zich aan het eind
van de liefde herhalen: er is, zoals het in De andere school staat, geen tijdstroom
meer, er is alleen een smetteloos éénzijn.
De parallel ligt voor de hand: als in de liefde het geluk van de Aanvang zich aan
het einde kan herhalen, mag men dan hopen dat dit in het leven ook het geval zal
zijn? Misschien dat nog eenmaal, in de ‘uiterste seconde’ het geluk van de
eenwording dat dat van de tijdloosheid is, zich verwezenlijkt. Vestdijk spreekt die
hoop nergens direct uit. De formulering ervan is waarschijnlijk ook te naïef, want te
direct. Thanatos' geheim laat zich niet zo gemakkelijk onder woorden brengen. Het
laat zich hooguit benaderen via de metaforen die het omcirkelen: een stervend kind,
een kwijnende liefde.
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Hans Visser: Simon Vestdijk, p. 317.
Herman Passchier: ‘Surrogaten voor Simon Vestdijk’.
Merlijn, p. 120.
Zie de ‘Aantekeningen en varianten’ van Martin Hartkamp in Verzamelde gedichten. Deel III,
pp. 503-505.
Martin Hartkamp: Identificatie en isolement, pp. 189-204.
T. van Deel: ‘'t Was nimmer helder wat ik zong’.
Kees Fens: ‘Tegenstellingen’.
Lier en lancet, p. 12. Zie ook Harry Bekkering: Veroverde traditie, pp. 61-70.
Essays in duodecimo, p. 204.
Briefwisseling, p. 119.
De toekomst der religie, p. 91
Zie voor meer details over deze schema's: T. van Deel, ‘Vervoering en vakmanschap’.
G.H. Wynia heeft uitvoerig over het ontstaan van deze reeks geschreven; zie: ‘Een sneeuwbal
maar ook een Kristal’.
Nagelaten gedichten, p. 578.
S. Vestdijk leest uit eigen werk, Philips 422 293 PE. (Mededeling van Hartkamp, Verzamelde
gedichten, deel III, p. 504). Hendrik de Vries, die de reeks ‘Thanatos aan banden’ in een kritiek
tot de grond toe afbrandde, prees dit sonnet: Kritiek als credo, p. 243.
Verzamelde gedichten. Deel III, p. 504.
Zie Hans van Stralen: ‘Vestdijks Cythera’.
Zie Martin Hartkamp: ‘Identificatie en isolement’ in de gelijknamige bundel.
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Een Lahringer Judas en zijn Jezus
Vestdijk schreef Meneer Visser's hellevaart in de eerste vier maanden van 1934.
Het was zijn tweede roman. Zijn eerste, Kind tussen vier vrouwen, had hij het jaar
daarvoor geschreven, van februari tot en met mei. Dat boek was door de uitgever
geweigerd - een teleurstelling die bij de schrijver een depressie teweegbracht, maar
die hem er niet van weerhield het jaar erop aan een nieuwe roman te beginnen.
Meneer Visser's hellevaart beschrijft een dag uit het leven van Willem Visser - 3
september 1908 - een rentenier in het plaatsje Lahringen. Al dadelijk bij het opstaan
blijkt, dat hij er een waar genoegen in vindt zijn lijdzame vrouw te treiteren en af te
snauwen. Hij krijgt bezoek van een agent die hem een boodschap van commissaris
Eveking overbrengt: deze verwacht Visser die dag om half vijf op het bureau. Dat
bericht beangstigt hem. Gaandeweg de roman wordt duidelijk waarom: Visser heeft
twee mannen omgekocht die de optocht op Koninginnedag moesten verstoren. Hij
is nu bang dat de commissaris achter de waarheid is gekomen en hem ter
verantwoording wil roepen. Dat is inderdaad het geval. Maar er speelt nog iets
anders mee. Sinds jaar en dag hebben de burgemeester en de commissaris ruzie.
De agent die de boodschap overbrengt, leidt ten onrechte uit het gedrag van Visser
af dat deze tot de kliek van de burgemeester behoort (p. 34). Hij meldt dat de
inmiddels geschorste commissaris die daarop besluit dat Visser moet hangen: dat
zal zijn povere wraak op de burgemeester zijn (p. 82). Hij laat Kooistra, een van de
twee ordeverstoorders, een stuk tekenen waarin hij bekent van Visser geld te hebben
gekregen om de optocht in de war te sturen.
Na het bezoek van de agent gaat Visser naar de scheersalon. Hier hoort hij dat
de commissaris geschorst is, iets wat hem weer enige moed geeft. Overigens blijkt
ook hier zijn geringe portuur: hij is bang voor het mes van de barbier en voor de
twee tegenover elkaar hangende spiegels waarin hij tot in het oneindige weerkaatst
wordt. Volgen een uitgebreide morgen- en middagwandeling door het stadje; hij
ontmoet een kennis, ziet hoe schooljongens een oud vrouwtje
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pesten, bezoekt de dokter en peinst al wandelend heel wat af. 's Middags zal hij in
de sociëteit Zeeburg zijn bittertafelvrienden ontmoeten en hij wil hun vertellen over
de laatste streek die hij zijn vrouw geleverd heeft; hoe hij dat aan zal pakken, welke
woorden hij zal kiezen, dat wikt en weegt hij steeds weer. Bovendien is hij van plan
s avonds mevrouw Wachter, de laatste vriendin die zijn vrouw nog in dit stadje heeft,
weg te pesten. Daarop verlekkert hij zich voortdurend.
Tegen dat hij naar het politiebureau gaat, hoort hij thuis van het dienstmeisje Bets,
dat zij op de avond van Koninginnedag door de commissaris is aangerand. Die
inlichting verschaft hem een machtig wapen, en inderdaad weet hij de commissaris
ermee in een hoek te drijven. De politieman zinspeelt op het conflict met de
burgemeester, suggereert dat Visser daarin partij is, maar deze laat zich daardoor
niet van de wijs brengen. Hij krijgt zijn zin: de gearresteerde ordeverstoorder wordt
vrijgelaten en over Vissers omkoperij zal niet meer gesproken worden. Toch schenkt
deze overwinning hem geen voldoening, want tijdens het gesprek heeft hij een keer
gestotterd, een vroegere handicap die hij meende overwonnen te hebben. Ook zijn
verhaal in de sociëteit wordt een afgang: nog voor hij het tot een einde heeft gebracht,
noemt een van zijn kennissen zijn daad ‘een laffe streek’ en de anderen weten de
situatie alleen te redden door hem te verzekeren, dat Visser het allemaal maar
verzint.
's Avonds beleeft de rentenier dan eindelijk een triomf. Zijn vrouw krijgt bezoek
van mevrouw Wachter en haar zoontje Anton. Dat jongetje heeft een grenzeloze
verering voor meneer Visser. Hij heeft voor zijn verjaardag een sprookjesboek van
hem gekregen en hij moet van zijn moeder een sprookje daaruit navertellen (het is
‘De wilde zwanen’ van Hans Christian Andersen), iets wat hem moeilijk afgaat: hij
haalt van alles door elkaar en moet steeds geholpen worden. Dan vertelt Visser
Anton voor de vuist weg een verhaal, een vertelsel waarin hij onder de oppervlakte
mevrouw Wachter diep beledigt. Deze vertrekt woedend. Vissers vrouw krijgt, als
ze eindelijk begrijpt wat er aan de hand is, een aanval van hysterie. Visser zelf lijkt
daardoor toch wel even onder de indruk.
Hij gaat naar bed en droomt dat hij ontwaakt en ontdekt, dat zijn vrouw zelfmoord
gepleegd heeft. Hij kleedt zich aan, gaat naar de dokter en vertelt hem wat er gebeurd
is. Daarna komt hij in een grote ruimte terecht: er staat een tribune, bevolkt met
mensen van allerlei slag, achter een tafel zitten rechters. Mensen komen tegen hem
getuigen, onder anderen zijn oom, de man die hem vanaf zijn tiende jaar opgevoed
heeft, de dokter en enkele jongens die het lijk van Anton

P. Kralt, 'Paradoxaal is het gehele leven'. Het oeuvre van Vestdijk

55
binnenbrengen. De veroordeelde Visser wordt daarop met een kar naar de
scheersalon gereden. Daar moet hij in de spiegel stappen. Hij belandt uiteindelijk
in een hok dat hij als zijn eigen w.c. herkent, wordt door het gat naar
binnengetrokken, valt - een val die eindigt in iets wat op zweven lijkt, boven zee, in
het blauw. De rinkelende telefoon wekt hem dan echt. Zijn droom is hij kwijt, hij
herinnert zich slechts een onbetekenend detail.
Martien J.G. de Jong noemde het personage Visser een ‘door angst gekwelde
kweller van mensen en dieren’, iemand met een ziekelijke fantasie die in een
fundamentele eenzaamheid leeft. Grote woorden, maar een rake karakteristiek. De
Jong specificeerde ook: typerend voor Visser achtte hij motieven als schuld, koel
1
berekenend treiteren, leedvermaak, gedroomde kindermoord en vaderhaat. Mevrouw
L.G. Abell-van Soest verklaarde Vissers gedrag en gedroom vanuit Vestdijks
angsttheorie. Primair zijn de angstobjecten: zij boezemen Visser angst in waarop
hij reageert met agressie tegen alles en iedereen. Er zijn er twee: de vrouw (niet
per se zijn vrouw, maar alle vrouwen) en zijn opvoeder, de oom, een niets ontziende,
autoritaire kolonel, die de zestienjarige Willem Visser eens met een touw een pak
slaag op zijn blote billen gaf, toen de jongen slaapwandelend de kamer binnenkwam
waar de man zich met enkele militaire makkers bevond. Deze twee angstobjecten,
zegt Abell-van Soest, heeft Visser verdrongen, maar in zijn droom openbaren ze
2
zich, vandaar de grote betekenis van de droom.
3
P. Barendregt wees op nog een ander aspect van dit karakter. Visser is
geïnteresseerd in de filosofie van Schopenhauer, hij weet daar ook het een en ander
vanaf. Schopenhauer leert dat het menselijk bedrijf niets anders is dan het bevredigen
van behoeften. Zijn die voldaan dan ontstaan er nieuwe, en zo niet dan volgt de
verveling. Het menselijk leven wordt bepaald door het najagen van steeds andere
doelen of door de verveling omdat er niets na te jagen is. ‘Zwischen Schmerz und
Langeweile wird jedes Menschenleben hin und hergeworfen’, zo citeert Visser de
filosoof een keer in gedachten (p. 65). Om aan dit dilemma te ontkomen, moet men
de wil uitschakelen, moet men streven naar een toestand van rust, van niet-willen,
een nirvana. Nu wordt Visser gedreven door een wil tot pesten. Hij wil heersen,
macht uitoefenen, en kan dat alleen door anderen te treiteren of te vernederen. Doet
hij dat niet dan dreigt de verveling. Maar hij verlangt er tegelijk naar van die wil
verlost te zijn. Zittend op de w.c. denkt hij: ‘Nog even. Here, here, wat een rust.
Niemand die me pest, niemand die ik hóef te pesten.’
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(p. 25). En ook als hij 's middags aan de Waddendijk uitrust, beleeft hij zo'n moment:
‘Gruis. Platte rode keilstenen. Kan straks gaan zitten: niets doen, peinzen, nirvana.’
(p. 108).
Vestdijk heeft in Visser het type van de rancuneuze mens getekend. Menno ter
Braak typeerde hem als een ‘mislukt despoot’: het nooit gelucht ressentiment jegens
zijn oom zoekt een uitweg in machtsvertoon tegenover mensen die minder sterk
4
zijn dan hij. Het gaat echter niet om de oom alleen; heel op de achtergrond, en
door Vestdijk erg vaag gehouden, speelt ook Vissers moeder een rol. Zij stelde hem
achter bij zijn twee broers, zij gaf hem over aan de tirannieke oom en liet hem dus
in de steek. R. Marres heeft erop gewezen dat Vissers algemene afkeer van vrouwen
5
waarschijnlijk op deze verstoting door de moeder berust. In Vissers uiteindelijke
verlossing speelt, zoals we nog zullen zien, zij opnieuw mee. Weliswaar uiterst vaag
en alleen via symbolen aangeduid, maar toch onmiskenbaar. De wortels van het
ressentiment liggen in die allervroegste verbroken verbinding; de bevrijding van het
ressentiment ligt in de verzoening, het herstel van de verbinding. Daarbij gaat het
er niet om of de moeder het kind Willem Visser echt achterstelde bij zijn broers,
hem echt verstootte. Het gaat erom dat Visser dat als zodanig ervaren heeft en dat
hij zich uiteindelijk toch met zijn moeder verzoent, haar accepteert, bij haar de
veiligheid zoekt en vindt die ieder mens nodig heeft om normaal te kunnen
functioneren.
Dat het Vestdijk in wezen om deze verzoening ging, weten we uit twee
documenten. In de eerste plaats een interview met zichzelf, verschenen in de serie
‘In gesprek met mijzelf’ in Elseviers Weekblad van 2 september 1967 en opnieuw
gepubliceerd door Rudi van der Paardt in zijn bloemlezing met kritieken op Vestdijks
6
romans. Vestdijk zegt daar:
Meneer Visser moest dromen, - het slot van het boek. Dat stond van
het begin af aan bij mij vast. Het niveau van zijn morele beslommeringen,
van zijn zelfverwijt - en dat heeft hij, het blijkt uit allerlei trekjes - moest
zo hoog opgevoerd worden, dat de droom erop volgde als een
overstroming, een explosie, een alles vernietigende natuurramp.
7

In de tweede plaats uit een papier dat door L.F. Abell is opgediept. Het lag in
een schrift met een van de schema's van de roman en bevat een samenvatting van
het boek. Vestdijk typeert zijn personage eerst met de ondertussen bekende termen:
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machteloze woede, onverwerkte jeugdvernederingen, sadistische tergzucht. Dan
vervolgt hij:
Maar dit alles is tot zekere hoogte slechts schijn. Het is in de eerste
plaats een gemakkelijk aangewende houding, die hem moet helpen zijn
zelfgevoel te verdedigen. Daaronder sluimert de eigenlijke mensch in zijn
behoefte aan liefde, in zijn teruggedrongen gevoel voor zijn moeder vooral.
Op verschillende oogenblikken is ons reeds een glimp getoond van dezen
door hemzelf miskenden grond van zijn karakter, - tot daar waar hij ons
wanneer zijn droomleven doorbreekt geheel naakt getoond wordt, eerst
des te afzichtelijker, maar langzamerhand gelouterd door psychische
ervaringen, die in hun ongebreidelde fantastiek afwisselend aangrijpend
of drastisch humoristisch al de kleinzieligheden van dezen dag geheel
overwoekeren en aan zich dienstbaar maken.
Wat gebeurt er precies in de droom? Een soort tribunaal dat veel weg heeft van
een dergelijke instelling uit de Franse Revolutie, veroordeelt Visser. Maar die
8
veroordeling (er is door diverse commentatoren op gewezen ) komt natuurlijk van
Visser zelf, want hij droomt haar. Na de veroordeling rijdt men hem naar de plaats
van de terechtstelling, in dit geval de scheersalon. De barbier die het vonnis moet
voltrekken, verzekert Visser dat zijn moeder hem haar liefste zoon vond (p. 215).
Daarvoor had, tijdens de rechtszitting, de kolonel ook al beweerd dat zijn zuster het
meest van Willem hield (p. 200). Let wel: ook dat droomt Visser en het moet dus
een gedachte zijn die diep in hem leeft. Ze laat zien hoe hij naar de liefde van zijn
moeder hunkert.
Het vonnis wordt voltrokken. Visser moet, met een mes in zijn hand, de spiegel
instappen: een symbolische aanduiding van de executie. Hij komt in de w.c. terecht
en wordt het gat ingetrokken. Hij valt in een leegte, overal en nergens naar toe. Dit
is zijn hellevaart. (De titel van de roman slaat dus niet op de droom in zijn geheel,
alleen op dit, essentiële, onderdeel ervan). Maar die hellevaart neemt slechts enkele
regels in beslag. Visser geeft zich over aan de val, zijn hele wezen ontspant zich,
het vallen zou net zo goed stijgen kunnen heten. Het mes in zijn hand is een blauw
schepje geworden. Dat schepje is de afgelopen dag twee keer in zijn herinnering
opgedoken: een scène aan het strand met zijn moeder en broers waarin hij zich
verongelijkt en achtergesteld voelde. Nu symboliseert het
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ding het tegendeel. Hij zwemt van het strand vandaan, waar tevredenheid over hem
heerst, zwanen vliegen boven hem in dezelfde richting, hij hoort zijn naam roepen.
Het zijn allemaal beelden die aangeven dat de frustraties zijn opgeheven, dat het
‘teruggedrongen gevoel voor zijn moeder’ (zoals Vestdijk het in de samenvatting
van zijn roman noemde) herleefd is. De hellevaart is veranderd in een hemelvaart.

Meneer Visser's hellevaart is een formidabele roman. Om het gemak waarmee de
auteur verschillende stijlsoorten hanteert. Om de humor en de soms hilarische
droomscènes die de loodzware ernst van het onderwerp relativeren. Om de
uitbeelding van de personages die ondanks de offers aan de mode van de
dieptepsychologie raak en treffend is. Om de opbouw die zo is ingericht, dat de
raadselachtigheden en onzekerheden van het begin langzaam en gedoseerd
ontsluierd worden. Om de hechte structuur van het verhaalde waarin zo goed als
ieder onderdeel functioneert in het geheel en niets toevallig of overbodig is. Om de
scherpe tekening van het maatschappelijk verkeer in een provinciestadje aan het
begin van deze eeuw. En om de manier waarop de schrijver zijn verhaal een brede
betekenis heeft gegeven, zodat het niet alleen voor de verhoudingen binnen een
provinciestadje geldt, maar ook inzicht geeft in machtsverhoudingen van grootsere
allure.
Om die laatste kwaliteit is het mij hierna te doen. Meneer Visser's hellevaart heeft
talrijke aanrakingspunten met de biografie van Robespierre. Ik wil onderzoeken hoe
die analogieën precies liggen en proberen te achterhalen wat hun zin en betekenis
zijn.
Niet iedereen heeft de Franse Revolutie paraat, daarom volgen hier eerst de voor
de roman relevante historische feiten. Nadat op 10 augustus 1792 de koning
geschorst was, werd een Nationale Conventie bijeengeroepen, die een grondwet
moest voorbereiden. Een Conventiebesluit van 18 maart 1793 riep vervolgens het
Comité de Salut Public tot leven, nodig om de toestand van binnen- en buitenlands
gevaar te bezweren. Na 11 juli bestond dat Comité uit twaalf leden; het rijksbestuur
lag praktisch geheel in hun handen. In dezelfde tijd had de Conventie een Tribunal
Révolutionnaire opgericht, een buitengewone rechtbank die de bevoegdheid kreeg
om staatsmisdadigers zonder mogelijkheid van beroep te vonnissen. Dit waren de
drie meest op de voorgrond tredende georganiseerde machten: een wetgevende,
een uitvoerende en een rechterlijke.
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Daarnaast waren natuurlijk ook partijvormingen van belang. Ze zijn onoverzichtelijk:
ze overlapten en doordrongen elkaar. In de Nationale Conventie onderscheidde
men de behoudende Girondijnen, de ‘Plaine’, een middenpartij, en de Montagnards,
de zogenaamde Bergpartij, genoemd naar de hoge zitplaatsen van hun leden. Het
woord ‘partij’ heeft hier de betekenis ‘groepering’, van enige organisatie was geen
sprake. Die zocht men buiten de Conventie. De Montagnards maakten zich min of
meer meester van de Jacobijnenclub. Oorspronkelijk had die een brede aanhang,
maar sinds 1791 was ze meer en meer geradicaliseerd. De rode wollen Frygische
muts (die de droom van meneer Visser bij voortduring opkleurt) werd haar symbool.
Eind 1792 weerde men de Girondijnen. De uiterst linkervleugel van de Montagnards
noemt men de Hébertisten, naar de substituut-procureur Hébert. De leden van de
rechtervleugel heetten Dantonisten, naar Danton. Robespierre en zijn aanhangers
namen een tussenpositie in.
Op 2 juni 1793 pleegden de Montagnards een staatsgreep: 34 Girondijnse leiders
werden in staat van beschuldiging gesteld. Maximilien Robespierre had aan deze
coupe niet meegewerkt. Geboren in 1758, advocaat te Atrecht, was hij vanaf het
allereerste begin bij de revolutie betrokken geweest. In september 1792 werd hij lid
van de Conventie als afgevaardigde van Parijs. Op 27 juli 1793 werd hij in het Comité
de Salut Public gekozen. Door deze benoeming te aanvaarden, legde hij zich als
het ware neer bij de resultaten van de staatsgreep van de vorige maand. Hij werd
de grote man van de ‘Terreur rouge’ die tot zijn val op 27 juli 1794 zou duren. Het
schrikbewind was nodig, beweerden de ‘terroristen’, om het gevaar van de
buitenlandse invasie en de binnenlandse opstanden te bezweren. (Lyon, Toulon,
Marseille, Bordeaux bleven met vele andere departementen in handen van de
Girondijnen).
De Hébertisten waren uitgesproken atheïsten. Van hen was het idee van het
‘Feest ter ere van de Godin der Rede’, dat op 10 november 1793 in de Notre Dame
gehouden werd, gevolgd door processies en demonstraties. Robespierre was er fel
op tegen.
In het voorjaar van 1794 laaiden de smeulende tegenstellingen tussen de
Hébertisten en Dantonisten hoog op. Robespierre bleef zogenaamd onpartijdig,
maar buitte de situatie in eigen voordeel uit. Hij eiste zuivering van de Montagne.
De twist eindigde met een reeks guillotinades waarmee de dictator met zijn vijanden
afrekende: zowel Hébert als Danton vond de dood.
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Op 8 juni 1794 vond het ‘tegenfeest’ plaats: het ‘Feest ter ere van het Opperwezen’.
Er waren toespraken en er was (onder veel meer) een allegorische voorstelling
waarin de figuur die het atheïsme uitbeeldde, werd ondersteund door ambitie,
egoïsme en wanorde. Deze dag moet voor Robespierre een hoogtepunt in zijn leven
zijn geweest. Niettemin kwam nauwelijks zeven weken later het einde. In die
anderhalve maand stierven 1376 mensen door de valbijl.
De vraag is: wat bezielde de man? Men heeft gedacht dat hij naar
9
alleenheerschappij streefde. Maar de gangbare mening is toch wel dat hij gedreven
werd door een religieus-sociaal Ideaal, een Koninkrijk Gods op aarde, een Rijk van
10
Deugd en Geluk voor iedereen. Hij had iets van Calvijn; Parijs dreigde een Genève
te worden. De bourgeoisie kwam toen in het geweer. Men vermoedde dat er een
zwarte lijst bestond en iedereen die meende daarop te staan (onder anderen Fouché,
over wie ook meneer Visser een paar keer zijn gedachten laat gaan), begon te
intrigeren en te complotteren om hem ten val te brengen en zo het eigen leven te
redden.
Robespierre werd op zijn beurt verlamd door sombere voorgevoelens. Een held
was hij nooit geweest. Hij meed de vergaderingen van Comité en Conventie. Dat
wakkerde weer de angst van zijn tegenstanders aan. Toen hij op 26 juli eerst de
Conventie en daarna de Jacobijnenclub toesprak, vond hij slechts aarzelende steun.
De dag daarop probeerde hij in de Conventie het terrein te herwinnen, maar nu liet
men hem niet eens aan het woord komen. Integendeel, staande de vergadering
arresteerde men hem. Op weg naar de gevangenis werden hij en de zijnen echter
door de stedelijke autoriteiten bevrijd. Maar de nationale gardes van de Conventie
overvielen in de nacht het stadhuis; Robespierre raakte daarbij gewond door een
schot in zijn kaak. Voor het Tribunal Révolutionnaire behoefde hij alleen maar
geïdentificeerd te worden. In de avond van de 28ste juli bracht men hem en
eenentwintig anderen met een kar naar de guillotine. Tegen zeven uur werd hij
onthoofd.
In Astrologie en wetenschap heeft Vestdijk een korte karakterschets van de
Fransman gegeven. ‘Hij was een starre fanaticus, een deugdzaamheidsmaniak met
een minimum aan menschelijk medegevoel. Goed spreker, matig politicus.’ (p. 152).
De bondigheid van de beschrijving bewijst dat de auteur meer zag in zijn
gecompliceerde romanpersonage dan in de historische figuur.
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Het verhaal van meneer Visser is op tweeërlei manier met de geschiedenis van
Robespierre verbonden. Ten eerste heeft de Lahringer zonderling de Franse tiran
tot ideaal en voorbeeld gekozen. Sommige van zijn daden zijn duidelijk door de
dictator geïnspireerd. Ten tweede gebruikt de verteller de biografie van Robespierre
als stramien voor wat hij te vertellen heeft. Van deze parallellen is Visser zich niet
altijd bewust; ze berusten dan ook voor een deel op de manier waarop een en ander
wordt meegedeeld. In de praktijk van de roman verstrengelen de lijnen zich af en
toe. Maar dat doet aan de zin van de onderscheiding geen afbreuk.
Ik geef van beide categorieën een karakteristiek voorbeeld. Het eerste betreft de
door Wachter georganiseerde historische optocht die tijdens Koninginnedag door
Lahringen trok. Op een van de praalwagens troonde juffrouw Wielaard als Maria
van Bourgondië. Visser, die de stoet in de war heeft gestuurd, duidt haar echter
hardnekkig als ‘godin’ aan: eerst tegenover Wachter zelf (p. 79), later ook tegenover
diens vrouw (p. 155). Vooral uit deze repliek blijkt dat hij eigenlijk wel beter weet:
‘Ja, ik zeg nu eenmaal liever: godin, mevrouw’. Hoewel de roman de eigenaardigheid
niet uitlegt, is de bedoeling ervan gemakkelijk te raden. Visser spiegelt zijn daad
aan het optreden van Robespierre. De dictator moest de processie en het
ceremonieel rond de ‘Godin der Rede’, zoals de Hébertisten die op 10 november
1793 organiseerden, dulden. Pas later kwam zijn wraak: de onthoofding van Hébert
op 24 maart 1794 en het ‘tegenfeest’ op 8 juni. Visser ziet zichzelf als een
Robespierre die niet afwacht, maar onmiddellijk ingrijpt: hij verstoort de tocht terwijl
ze aan de gang is. Hiermee heeft hij zijn voorbeeld overtroffen. In dit verband is het
ook veelzeggend, dat hij het verhaal over zijn laatste pesterij dat hij die middag aan
zijn vrienden wil vertellen, vergelijkt met het feest van Robespierre.

Zeg lui, nou heb ik de vrouw er aardig tussen...nee: aardig beetgenomen
is beter. Moment suprême! Alle gezichten op mij gericht!! Fête de l'Etre
Suprême: Français républicains, il est enfin arrivé ce jour à jamais fortuné
que le peuple français consacre...(p. 37).
Het tweede voorbeeld betreft de kaak van de Lahringer intrigant. De herkomst van
het motief ligt natuurlijk in de verwonding van Robespierre. Op pagina 1, als Visser
uit zijn eerste droom ontwaakt, speelt het al mee: hij heeft dan een eigenaardige
trekking in zijn kaak. Als de agent hem de boodschap van de commissa-
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ris heeft overgebracht, heet het: ‘Stilte. De kaak hing.’ (p. 31). Als hij onverwacht
Wachter ontmoet, de man die bij de ordeverstoring zijn arm gebroken heeft, staat
zijn gezicht star en hangt zijn onderkaak (p. 77). Dokter Touraine ziet hem als iemand
met een koppig verbeten gezicht en een kaak als een misdadiger (p. 85). De fraaiste
toepassing vindt men op pagina 143. Visser is bezig aan het verhaal over zijn laatste
pesterij. Holleman reageert met de woorden: ‘Dat is een verdomde laffe streek van
je, Visser.’ Ik zou zeggen: woorden als een pistoolschot, de cursivering onderstreept
het hevige karakter ervan. Er staat dan dit: ‘Doodsbleek, met hangende kaak, bleef
Visser zitten. Een ogenblik was het hem geweest of er een projectiel langs zijn hoofd
scheerde.’ Een wat terloopse zin, die door de Robespierre-achtergrond een
indringende betekenis krijgt.
Ik wil nu nagaan wat Visser tot Robespierre dreef en hoe het hem met zijn
verwachtingen verging. Er zijn vier aspecten: bloeddorst, heerszucht, de neiging tot
afzondering en het verlangen naar oratorisch succes.
Het begin is duister. Misschien waren het de geschiedenislessen op de middelbare
school die Vissers voorkeur bepaald hadden. De leraar had de revolutietribuun
afgeschilderd als een monster (p. 92). Die aanvang, hoe schemerig hij mag zijn, is
niettemin onthullend. Wat Visser in de man aantrok, was zijn vermeend sadisme.
Een bladzijde verder heeft de verteller het dan ook over Vissers verering voor een
bij Robespierre veronderstelde wreedheid. Wreedheid bepaalt inderdaad in grote
mate het doen en denken van de Lahringer. Ellende geeft hem een aangename
sensatie. Als Jan Zijlstra Ouwe Elske pest, heeft hij een warm en behaaglijk gevoel,
iets boven zijn maag (p. 70). In zijn fantasie is hij er voortdurend mee bezig. Hij ziet
een naakte vrouw, wier darmen, door een opening in haar buik naar buiten getrokken,
om een as worden gewonden (p. 22). In zijn droom keert dat beeld terug (p. 194).
Vooral vrouwen wakkeren zijn duivelse verbeelding aan. De dienstbode Bets in
positieve zin. Met haar zou hij een revolutionair willen zijn. Er volgt een opsomming
die er waarlijk niet om liegt:
Barricades bestormen, 't ganse stadje uitmoorden: met haar! Allons
enfants! Kinderen onder de voet, bgoeries de hals af, zuigelingen geworgd,
kleuters geëmpaleerd, bengels gespietst, oogappels in pramen en aken
en Hullboten: noyades: Met haar! Le jour de gloire est arrivé! (p. 29).
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Het citaat demonstreert de samenhang van enkele wezenlijke karaktertrekken.
Omdat Bets een zekere onverschilligheid uitstraalt - ze zegt weinig, breekt dingen
zonder zich noemenswaardig te excuseren - is hij bang voor haar. Hij idealiseert
haar, dat wil zeggen: ze wordt in zijn gedachten steeds ongenaakbaarder. De
half-erotische fantasieën die uit die gemoedstoestand voortkomen, zijn uitgesproken
sadistisch en hebben de een leven lang bestudeerde Franse Revolutie als
achtergrond. Maar Bets is niet de enige die zijn wreedheid aansteekt en aanblaast.
Wel is zij de enige die zijn moordlust ombuigt, zodat hij zich op derden richt. Alle
andere vrouwen zijn zelf slachtoffer. Marie Visser is dagelijks de dupe van zijn
pesterijen; Martha Wachter, haar vriendin, is bij vlagen het voorwerp van zijn
(gefantaseerde) seksuele agressiviteit. De beide keren dat hij haar ontmoet ('s
middags tijdens de wandeling en 's avonds bij haar bezoek) denkt hij aan dingen
als gloeiende naalden (p. 114) en zwepen (p. 162).
In wreedheid stelde Robespierre echter teleur. Visser had een Nero of een Iwan
de Verschrikkelijke verwacht (p. 92), hij kreeg een soort Jezus (p. 40). Slechts een
enkele keer kan hij hem voor zijn karretje spannen: als het om niets ontziende
zuiveringen gaat. Hij loopt door de stad, het begin van zijn middagwandeling, en
denkt aan zijn zwager Dick die schilder is en die hij van overspel met al zijn modellen
verdenkt. Dat volkje leeft er immers maar op los, peinst hij, ‘er moest hier in Holland
werkelijk eens een tweede Robespierre opstaan of een Savonarola om dat gespuis
mores te leren’ (p. 100). De naam Savonarola past hier overigens beter dan die van
Robespierre, want de Fransman was eerder een inquisiteur dan een
kuisheidsmaniak.
Er is nog een ander aanrakingspunt tussen de achttiende-eeuwse tribuun en de
twintigste-eeuwse rentenier: de begeerte naar macht. Als jongeman ontwikkelde
Visser zoiets als een cesarenideaal. Hij zou Robespierre willen zijn: een mengsel
van onkreukbare burgerdeugd en verachting voor burgers die men zijn wil niet kan
opleggen. Een onverstoorbaar despoot zonder vrienden (p. 94). In deze twee
omschrijvingen zijn alleen de woorden ‘verachting’ en ‘despoot’ voluit op Visser
toepasbaar. Van (burger)deugd kan men toch nauwelijks spreken. Hij heeft wel
zoiets als een deugdzaamheidsideaal - vandaar zijn afkeer van zijn zwager Dick en
diens veronderstelde liederlijke levensstijl - maar dat is toch allereerst een
merkwaardig soort ascetisme: hij heeft praktisch geen seksuele omgang met zijn
vrouw, hij veracht haar vriendinnen. Het enige waarmee hij zich bezig houdt, is haar
het leven te verzuren. Ziedaar zijn ‘deugd’! En van onkreuk-
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baarheid is al helemaal geen sprake. In dat opzicht heeft hij van Robespierre net
zoveel weg als een ketterjager van een heilige. Vriend en vijand van de Fransman
zijn het over één eigenschap eens: de man was onkreukbaar. Tegenover die
oprechtheid staat de door Visser opgezette ‘omkoping’ - een van de scharnieren
van het verhaal. Opnieuw werkt het voorbeeld dus als contrast. Daarom moet in
Vissers gedachtespinsels ook op dit punt de revolutionaire dictator wijken voor
anderen. Zittend op de w.c. beeldt hij zich in Lodewijk XIV te zijn, die, in dezelfde
positie, ongegeneerd gezanten ontving. Hij is hevig jaloers op het ongevenaarde
zelfgevoel van de koning (p. 21). Niet lang daarvoor doorflitste hem eenzelfde idee.
Hij stond voor de spiegel en zag zichzelf als generaal Viessère die de Franse legers
over de stijfbevroren rivieren leidde (p. 7). Overigens beseft hij in beide gevallen
zeer wel dat een dergelijke grootheid niet voor hem is weggelegd.
Tot Vissers Robespierre-ideaal behoorde ook de verachting voor mensen die
men zijn wil niet kan opleggen. Een dergelijke verachting maakt eenzaam. Hij zag
de tribuun dan ook als de ‘grote eenzame’ (p. 93), als, zoals ik hierboven al citeerde,
de ‘despoot zonder vrienden’. Voor Visser zelf is het alleen-zijn zo goed als een
levensvoorwaarde. Hij brengt tijden op het toilet door. Daar bepeinst hij onder andere:
‘In 't geniep, in 't geheim; je moest alle dingen achter iemand anders z'n rug kunnen
doen, zoals hier: lekker in 't donker, in de stank...’ (p. 24). Zijn kostbaarste geheimen
zijn de voorvallen - zoals het gebeuren op Koninginnedag - die hij niet aan zijn
vrienden kan vertellen (p. 63). Een van zijn beredeneerde bezwaren tegen de coïtus
is dat je er iemand anders bij nodig hebt (p. 118). En als hij in zijn droom op weg is
naar het huis van dokter Touraine, heeft hij het gevoel voor het eerst volop van zijn
alleen-zijn te kunnen genieten (p. 168).
Machtswellust en solitair optreden zijn nauw verbonden. Het één kleurt het ander.
Hun samengaan stempelt Visser tot een representant van het intrigantendom, een
11
mensentype waaraan Vestdijk een kort essay heeft gewijd. Het is vooral een
beschouwing van buitenaf: waarom wij de intrigant vereren en verguizen. Toch zegt
het voldoende over het type zelf om Visser voor ons begrijpelijker te maken. De
konkelaar wekt onze bewondering, zegt Vestdijk, omdat hij alles schijnt te kunnen
en hij wekt onze verachting, omdat hij een berekenende stakker is, iemand die naast
de werkelijkheid leeft. Wie herkent in deze korte karakteriseringen niet het
vernietigende oordeel over Willem Visser? Zijn triomfantelijkste daad is de verstoring
van de door Wachter georganiseerde optocht. Hij keek daarnaar vanuit het raam
van Wachters woning. Later ziet hij zichzelf zo: ‘Ik, de
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aanstichter, met alle draden in handen!’ (p. 23). Voor het winkelraam van de fotozaak
waar op drie grote foto's de situatie te zien is, waant hij zich Beëlzebub.
Jammer, dat ik er zelf niet op sta. Wie anders dan ik was de belangrijkste
man op dat uniek moment? Bijvoorbeeld in duivelsgedaante, dreigend
het Schoolplein overzwevend, kantig gevlerkt, hoonlachend! Satan jetant
son sperme sur la ville, zoals op die plaat van Rops, [...] (p. 58).
(Ook dit beeld keert in zijn droom terug. Terwijl hij door de nachtelijke Schoolstraat
loopt, maakt zijn maanschaduw zich van hem los en drijft als honende duivelsgestalte
overal zijn ijskoude satanszaad naar binnen, waar het walging en stoornissen opwekt
(p. 170). Het betreft hier de wandeling waarbij Visser zich voor het eerst die dag
zalig alleen voelde!). Of hij daar voor de etalage nog aan Robespierre heeft gedacht,
vermeldt de roman niet, maar het Franse voorbeeld heeft met dit summum van
gelukkig-stemmende afzondering ook slechts zijdelings te maken. Als híj zich afsloot
- zoals hij deed lang voor en na de septembermoorden van 1792, of gedurende de
weken direct voor zijn val in juli 1794 - was dat uit lafheid. Het plezier van Visser
heeft hij er zeker niet aan beleefd.
Eén karaktertrek tast het hierboven ontworpen beeld van de stiekeme intrigant
aan: Vissers behoefte aan applaus. Dat is een tegendraadse neiging, een smeken
om veelstemmige bijval. In het café Zeeburg amuseert hij zijn vrienden met verhalen
over zijn pesterijen. Die ‘redevoeringen’ overweegt hij minutieus, steeds brengt hij
kleine correcties aan. Als zoveel ontspruit ook dit streven uit een manco in zijn jeugd:
hij stotterde, hij was, volgens de notaris bij wie hij werkte, niet ter tale (p. 7). En nog
steeds gaat het niet vanzelf. In Zeeburg moet hij de aandacht met traktaties kopen.
Hoewel hij dagdroomt van geïmproviseerde toespraken, durft hij iets dergelijks nooit
aan. Alleen tegenover zijn vrouw kan hij zich laten gaan. Als hij haar de mottige
bontmantel van zijn overleden moeder opgedrongen heeft, al haar protesten ten
spijt, overweegt hij dat 't niet slecht was geweest, voor de vuist weg had hij
gesproken, geheel zonder het bedachtzame van iemand die vroeger gestotterd had
(p. 13).
12
Ook in deze verbale aangelegenheid was Robespierre uitgangspunt en einddoel.
Hij had eens de redevoering die de dictator op het feest van 8 juni gehouden had,
uit het hoofd geleerd (p. 98). In zijn droom houdt hij, na het optreden van zijn oom,
een soortgelijke toespraak, met letterlijke citaten uit die van
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Robespierre (p. 205). Toch schrijft hij in de laatste tijd, misschien pas op deze
maandag, ook dit aspect van zijn voorbeeld aan een ander toe. De vurige en bezielde
redenaar die het woord voert zonder voorbereiding, is niet Robespierre maar Lucien
Bonaparte, bedenkt hij (p. 16).
Wreedheid, macht, eenzaamheid, welsprekendheid: ziedaar de vier componenten
van Vissers Robespierre-ideaal. Maar het beeld vergruizelde. Robespierre was niet
wreed, was geen botte treiteraar, kon niet omgekocht worden, had geen koninklijk
zelfgevoel en was niet de geweldige improviserende redenaar. Nero, Caligula,
Judas, Lodewijk XIV, Lucien Bonaparte treden op als plaatsvervangers. De maandag
waarop het verhaal speelt, is de dag van de afrekening. De roman schetst de
geschiedenis van de relatie in een zevental bladzijden (p. 92-99). Ik trek die lijn hier
commentariërend na.
Visser wilde een Robespierre zijn, hij was er één in miniatuur. Tijdens zijn huwelijk
verkleinde zich alles: zijn vrouw, die alle betutteling moest aanhoren, verving de
complete Conventie. Toen hij de erfenis van zijn oom binnen had, vestigde hij zich
in Lahringen. Ik citeer:
Hij gaf zich geen rekenschap waarom hij dit deed. Waarschijnlijk zocht
hij alleen maar een kleiner bestek om over te kunnen heersen, een milieu,
meer in overeenstemming ook met zijn peuterig huiselijk leven. In
Lahringen kon hij zich een groot heer voelen zonder enige risico, hij kon
er een ironisch bespiegelend leven leiden, hij kon zich laten gaan en toch
boven blijven drijven. (p. 95).
Maar voor de buitenwereld bleef hij een minimaal mannetje. Hij is de gekke Visser
(p. 50), een zonderling (p. 85, 87). Zelfs zijn bittertafelvrienden onderkennen het
kleine, benauwende aan hem: volgens Brouwer speelt zich bij hem alles
binnenskamers af (p. 133).
Het behoeft geen betoog, dat de relatie Robespierre-Willem Visser een vroege
variant van het meester-leerlingmotief is (het Jezus-Judasmotief, zie pagina 18 en
19): de discipel streeft ernaar de meester te evenaren, tegelijk wil hij hem op een
afstand houden, omdat hij het richtsnoer in zijn leven niet kan missen. Daarom zal
hij liever de meester verraden of doden dan zijn idealisering van de man opgeven.
De Visser-variant past niet precies in dit schema, maar ze komt
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toch wel dicht in de buurt. Er zijn twee dingen aan de hand. In de eerste plaats heeft
Visser voor zijn idee zijn voorbeeld ingehaald. Er staat dit van hem: ‘Hij zelf was nu
een kleine Robespierre, een echte, een tastbare; hij had de grote niet meer nodig
om zich aan op te heffen.’ (p. 97). In de tweede plaats bleek dat Robespierre niet
aan Vissers verwachtingen voldeed. Eenmaal gevestigd in Lahringen, had hij de
drie delen Histoire de Robespierre van Ernst Hamel gekocht. Dat was het boek dat
hij altijd gezocht had. Hier werden alle gruwelijkheden goedgepraat. Maar hoe! Niet
door de wreedheden te verheerlijken maar door ze te ontkennen. Hamel waste
Robespierre schoon, de man werd onder zijn pen een martelaar. Om deze twee
redenen heeft Robespierre voor Visser afgedaan. In Hamels boek kan hij nog slechts
genieten van de ondergang van de dictator zelf, op de kar, onderweg naar de
guillotine, bespot door sansculottes en lichtekooien. Als zelfs bij deze passage zijn
aandacht afgeleid wordt, sluit hij het boek weg in het kastje van zijn schrijftafel (p.
99).
In het eerste opstel, over de rol van de Judasfiguur in het werk van Vestdijk, heb
ik gewezen op de vergelijking tussen Visser en Judas en de omkering die daarbij
plaatsvond: Visser (= Judas) deelde de zilverlingen uit in plaats van ze te ontvangen.
Die spiegeling is beslist geen vergissing van de auteur. Eerder in de roman is ook
13
al van zo'n verwisseling sprake geweest. Bovendien vergelijkt Visser op dezelfde
bladzijde waarop hij zichzelf als Judas ziet, Robespierre met Jezus - het scheelt
acht regels, dat is dus als het ware in één adem: Robespierre lijkt meer op Jezus
dan op Nero en dat is verdomd teleurstellend (p. 40). Maar, let wel, Judas verried
Jezus, omdat hij hem vereerde. Vestdijk spreekt dan ook van de grootheid van
Judas. Visser verloochent Robespierre, omdat deze hem als ideaal teleurstelt. Visser
is dus geen Judas in de betekenis die Vestdijk aan die gestalte hechtte. Integendeel,
hij is een schijn-Judas; dat zijn handelwijze het omgekeerde is van die van de echte
Judas, past dus zeer wel bij hem.
Zoals gezegd koos niet alleen het personage Visser Robespierre tot voorbeeld, ook
de auteur deed dat. De levensloop van Willem Visser vertoont enige parallellen met
die van de Fransman. Ook hierbij doen zich typische vestdijkiaanse omkeringen
voor. De moeder van Robespierre overleed toen hij nog een kind was, de vader liet
het gezin in de steek. Vissers vader stierf toen hij tien was, zijn moeder deed hem
over aan haar broer. Robespierre studeerde aan het Collège Louis le Grand en
werd een bekwaam advocaat, Visser studeerde rechten en mislukte.

P. Kralt, 'Paradoxaal is het gehele leven'. Het oeuvre van Vestdijk

68
Van meer gewicht dan deze details zijn de gebeurtenissen vlak voor en op maandag
3 september. Visser is zich soms van de analogieën bewust; dat komt omdat hij
voortdurend op dergelijke overeenkomsten bedacht is. De vergelijking tussen
commissaris Eveking en Fouché is zo'n geval. Fouché was zoals gezegd een van
de mannen die Robespierre ten val brachten. Onder het Directoire en onder het
Napoleon-bewind was hij minister van politie. Toen Robespierre nog aan de macht
14
was, maakte Fouché diens zuster Charlotte het hof. Al in het begin van de roman,
als Visser zijn gedachten laat gaan over het dienstmeisje Bets, vergelijkt hij haar
met Charlotte Robespierre (p. 29). Later, wanneer hij bij Eveking ontboden is,
vergelijkt hij de commissaris met Fouché (p. 52). Tegen het eind, als alle pesterijen
en teleurstellingen van deze dag achter de rug zijn en hij op het punt staat te gaan
slapen, ontdekt hij de parallel:
Zo'n invloed heb ik! Charlotte Robespierre door Fouché lastig gevallen,
Bets door Eveking: komt precies uit. Dat grijpt allemaal in elkaar...Je zou
haast zeggen, dat de hele Franse geschiedenis alleen voor mij gemaakt
is, net als zo'n hoe heet 't ook weer, zo'n kinematograaf die je altijd weer
opnieuw kan laten afdraaien...(p. 162).
Overigens blijkt uit deze drie citaten hoe geraffineerd de vergelijking tussen de
historische Franse en de fictieve Lahringse situatie door de auteur is opgebouwd:
eerst de zinspeling op de overeenkomst tussen Bets en Charlotte (die eigenlijk uit
de lucht gegrepen is, want de twee hebben niets gemeen), dan die tussen Eveking
en Fouché en tenslotte het samenvoegen van beide - de parallel waar het natuurlijk
allemaal om begonnen was.
Dan zijn er de analogieën waarvan Visser zich niet bewust is. Die zijn voor de
roman het belangrijkst, omdat ze samenvallen met de knooppunten van het verhaal.
De intrige van Meneer Visser's hellevaart kan men als volgt uitpunten: 1. in Lahringen
bevinden zich twee partijen: die van de burgemeester en die van de commissaris,
2. Visser houdt zich daarbuiten, de ruzie interesseert hem niet, 3. door zijn ‘stunt’
met de optocht van Wachter raakt hij echter bij de twist betrokken, maar hij overtroeft
de commissaris en komt als overwinnaar uit de strijd te voorschijn, 4. daarna gaat
hij zijn ondergang tegemoet, eerst in zijn - nauwelijks als zodanig ervaren - nederlaag
aan de bittertafel, waarbij hij een symbolische kaakwond oploopt, vervolgens in zijn
droom, waarin hij door een tribunaal ver-
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oordeeld, door de kaak geschoten en in een kar naar zijn terechtstellingsplaats
vervoerd wordt. Dat alles is een weerkaatsing van het wedervaren van Robespierre:
1. de strijd tussen Hébertisten en Dantonisten, 2. de dictator die zich daarboven
stelt, 3. de bepleite en gewonnen zuivering, 4. de ondergang. Dat laatste natuurlijk
vooral: Visser voor de rechtbank is Robespierre voor de Conventie (het ‘A bas le
tyran’ is in beide gevallen niet van de lucht); beide despoten worden in de onderkaak
getroffen; beide komen in een kar terecht.
Maar er ligt nog een ander verhaalstramien dan dat van de Robespierrebiografie
aan de roman ten grondslag. Dat is het patroon van het sprookje ‘De wilde zwanen’
van Hans Christian Andersen, dat de kleine Anton Wachter zo onbeholpen navertelt.
Ik kan dat het beste aangeven door opnieuw het verhaal in punten te ontleden. Het
sprookje: 1. de elf broers van Eliza zijn veranderd in zwanen; om hen te verlossen
moet zij elf pantserhemden breien van brandnetels die zij op het kerkhof kan vinden;
de aartsbisschop volgt haar en bericht aan haar echtgenoot, de koning, dat zij op
het kerkhof omgang heeft met heksen, 2. zij wordt veroordeeld en op een kar naar
de beulsplaats gebracht, 3. daar zijn de elf broers; zij werpt de hemden over hen
heen en ze veranderen in prinsen, alleen de elfde houdt een zwanenvleugel omdat
één mouw nog niet af was. In Meneer Visser's hellevaart is dat model zo ingevuld:
1. Vissers moeder laat tien hemden na, die hij niet aanneemt, 2. hij wordt per kar
naar zijn terechtstellingsplaats gevoerd: de scheersalon van Hendrik, 3. daar liggen
de tien hemden en als elfde een witte mantel, gebreid door een meisje (kennelijk
zijn moeder) die daarvoor onder veel gevaar naar het kerkhof moest gaan (p. 215).
Het sprookjesschema is veel losser gehanteerd dan dat van de geschiedenis;
bovendien betreft het voor het merendeel gegevens uit Vissers droom. Niettemin
is de overeenkomst opvallend. Daarbij komt, dat ze door allerlei details wordt
aangevuld: onder andere door het motief van de zee en van de meevliegende witte
vogels.
De doorkruising van beide patronen is niet zonder zin. De geschiedenis van
Robespierre voert tot diens ondergang. Het sprookje van Eliza leidt tot verlossing:
zijzelf en haar elf broers worden gered. Zonder twijfel wordt meneer Visser ter dood
gebracht. Maar die terechtstelling is beschreven in symbolen (vallen dat stijgen en
zwemmen wordt, zwanen die boven hem vliegen) die tegelijk een zelfinkeer, een
zuivering inhouden. De analogie met Robespierre symboliseert meneer Vissers
hellevaart, de analogie met Eliza zijn hemelvaart.
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De vraag is: wat had Vestdijk met deze analogieën voor? Zijn ze iets meer dan een
vernuftig literair spel, hebben ze nog een andere functie dan die van hulpmiddel?
Het antwoord daarop ligt in de thematiek van de roman besloten. Die heeft
ongetwijfeld te maken met de combinatie ‘macht en destructie’, een thema dat
Vestdijk bovenmate heeft beziggehouden. Uiteraard in zijn Duitse romans: zijn
reactie op de verschijnselen van zijn tijd. Maar ook daarvoor al. Meneer Visser's
hellevaart is met de twee zogenaamde Lodewijkverhalen (‘'s Konings poppen’ en
15
‘Parc-aux-Cerfs’) een psychologische/sociologische studie van deze samenhang.
‘'s Konings poppen’ is geschreven in 1932, de roman in de eerste maanden van
1934, ‘Parc-aux-Cerfs’ tegen het einde van datzelfde jaar. Hun ontstaan ligt dus
dicht bijeen, in de tijd van Hitlers fatale opkomst. Alle drie zijn ze geënt op de Franse
geschiedenis. Macht, angst en vernietigingsdrang beheersen de opgeroepen sfeer.
Naar mijn idee heeft Vestdijk met Meneer Visser's hellevaart het grote
geschiedtoneel herleid tot een obscuur provinciaal theatertje om tussen de decors
van het burgerlijk leven de destructieve werking van de macht des te beter te kunnen
demonstreren. Hier is alles muf en kleinsteeds maar in wezen gelijk aan wat in de
paleizen plaatsvond. Oog en geest worden niet afgeleid door grandeur, wat er
gebeurt heeft daardoor een veel onverbiddelijker karakter.
Net als in de Lodewijk-verhalen gaat Vestdijk uit van iemand die macht bezit: de
Lodewijken door hun koningschap, Visser door zijn rijkdom. Vestdijk is niet zozeer
geïnteresseerd in de begeerte naar macht, als wel in de uitwerking ervan. Angst
beheerst Vissers leven; zijn afkeer van de seksualiteit is daarvan de meest directe
uiting, een weerzin die hij met Lodewijk XIII uit ‘'s Konings poppen’ deelt. Die angst
zet zich om in agressiviteit, volgens de psychologische ‘wetten’ die Vestdijk veel
later in zijn proefschrift Het wezen van de angst heeft uiteengezet. Daar komt als
tweede, versterkende factor de verveling bij: de pesterijen zijn Vissers enige afleiding.
Dat nietsdoen heeft hij gemeen met Lodewijk XV uit ‘Parc-aux-Cerfs’. Deze cumulatie
leidt tenslotte tot de monsterlijke grappen die Visser zich meent te kunnen
veroorloven. Macht is als een vliegwiel: ze verhevigt de eenmaal in gang gezette
beweging. Er is geen enkele rem, Vissers treiterijen nemen steeds gruwelijker
vormen aan. Alleen een ‘tegenmacht’ kan hem stoppen: een sterke (of
geïdealiseerde) persoonlijkheid als Bets, een chanteur als de commissaris. Macht,
zo zou men kunnen zeggen, maakt de mens weerloos tegenover zijn eigen duister.
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Het schuldgevoel dat door en naast de vernietigingsdrang ontstaat en dat in de
Lodewijk-verhalen slechts zijdelings aan bod komt, is in Meneer Visser's hellevaart
een kernthema. Schuld vraagt om vereffening. Het offer dat meneer Visser brengt,
is dat van zijn eigen leven; er is geen sprake van een plaatsvervanger zoals in ‘'s
Konings poppen’. Hij is zijn eigen zondebok. Er is ook geen sprake van een
schijnbeweging zoals in ‘Parc-aux-Cerfs’. Vissers terechtstelling is authentiek: híj
zoekt haar. Hij is beul en slachtoffer tegelijk. Er is alleen dit sinistere voorbehoud:
ze blijft voor hem in een snel vergeten droom verstoken.
Men kan een dergelijke samenhang van motieven natuurlijk niet zonder meer op
de geschiedenis van de ‘terreur rouge’ toepassen. Maar dat hij voor Vestdijk een
wijdere strekking had dan de enge stadsgrenzen van Lahringen blijkt uit de
verbindingen met de Lodewijk-verhalen. Zijn betekenis ligt in de diepborende
individualisering. De wetenschap probeert in de monografie de maatschappelijke,
economische en politieke structuren te ontdekken, in de biografie de persoonlijke
inbreng. De psychologiserende romankunst oppert de half of geheel verborgen
menselijke drijfveren die de verschijningsvormen van het wereldgebeuren mede
bepalen. Binnen dit kader is Meneer Visser's hellevaart zeker niet de minste bijdrage.
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van Harlingen’.
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3 P. Barendregt: ‘Meneer Vissers wil en voorstelling’.
4 Menno ter Braak: ‘Robespierre minor’. In: Rudi van der Paardt: Je kunt er toch bij blijven zitten?,
pp. 54-61.
5 R. Marres: ‘Caligula in de provincie’.
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werden gehaald, de botten gebroken. Bij Christus is dat niet gebeurd. Maar bij de ordeverstoring
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rooie pattepoef van een Christus, tussen de twee moordenaars,...maar hij z'n botten gebroken:
rolverdeling enigszins gewijzigd...’ (p. 15).
14 Ernst Hamel: Histoire de Robespierre, p. 571. Hamel schrijft onder andere: ‘Charlotte était alors
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15 Zie voor de thematiek van deze Lodewijk-verhalen mijn ‘De Lodewijk-verhalen van S. Vestdijk’.
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Bijfiguren die het niet zijn
In 1934 schreef Vestdijk Meneer Visser's hellevaart; eenendertig jaar later en
drieënveertig romans verder schreef hij Het spook en de schaduw. Beide romans
gaan over wreedheid en destructie, over de schuld die daardoor ontstaat en de
boete die het geweten daarop eist. In het interview dat hij zichzelf afnam, had Vestdijk
het over Vissers ‘morele beslommeringen’ en over zijn ‘zelfverwijt’; in de flaptekst
bij de eerste druk van Het spook en de schaduw (die, naar ik aanneem, van Vestdijk
zelf is), heeft hij het over de ‘innerlijke conflicten van de hoofdpersoon, de tol die
zijn geweten aan de oorlog heeft te betalen.’ De gebeurtenissen die in de twee
boeken verteld worden, verschillen hemelsbreed, maar in wezen gaat het om
1
dezelfde problematiek.
Het verhaal van Het spook en de schaduw gaat als volgt. In een Oostenrijkse
stad ontmoet de Nederlander Holk een Duitse professor, ene Dietrich Genzmer, die
hem vertelt, dat hij in een hotel in de bergen op zijn kamer een spook heeft gezien.
Het zag eruit als een jongeman, ongeveer twintig jaar, donker en met een donker
pak aan. Genzmer was op onderzoek uitgegaan en had ontdekt, dat ook anderen
de verschijning gezien hadden; men vermoedde dat het de geest van Peter Höllriegl
was, de zoon des huizes, die naar men aannam aan het oostfront was gesneuveld.
Holk laat zich verleiden dit hotel te bezoeken: de Gerhartshof, geleid door Frau
Brigitte Höllriegl. Tijdens zijn verblijf keert de doodgewaande Peter terug.
Er is met deze Peter weinig aan te vangen. Hij praat niet; niet over zijn
oorlogservaringen en niet over zijn Russische krijgsgevangenschap. Hij komt in de
leer bij Johann Endres die Alpengidsen opleidt, maar al tijdens de eerste
beklimmingsles gaat het mis: Johann scheldt op zijn leerlingen, zegt tegen een van
hen dat hij geen stenen naar beneden moet trappen, omdat ze hier niet aan stenigen
doen - en bij de eerstvolgende pauze blijkt Peter verdwenen. Hij weigert verder aan
de opleiding deel te nemen.
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Zijn zwijgen en zijn vreemde gedrag brengen Peters moeder tot laaiende woede.
In een hevige scène vaart ze tegen hem uit: ze weet niets van hem, hij vertelt niets,
hij is nog maar een schaduw van zichzelf, en dan: hij was verschenen, als spook,
professor Genzmer en nog vier andere gasten hadden hem gezien! Op die
vlammende verwijten zakt Peter in elkaar.
Op advies van de plaatselijke arts wendt Frau Höllriegl zich tot de kloosterling
Jakobus, iemand die wel vaker psychisch labiele mensen opvangt en begeleidt.
Peter wordt in het klooster opgenomen. Broeder Jakobus vraagt Anni Tollinger, een
van zijn beschermelingen, die in de kantine van het klooster werkt, een oogje op
Peter te houden en te proberen hem aan het praten te krijgen. Want de monnik is
ervan overtuigd, dat alleen praten de jongen kan redden. Anni is een gewezen
prostituee. Hoe ze tot dat leven gekomen is, weet zelfs broeder Jakobus niet: ze is,
tegen het eind van de oorlog, op een kwade nacht door tien Russen verkracht. Die
afschuwelijke ervaring vertelt ze aan Peter om hem te tonen, dat ook zíj een
slachtoffer is en in de hoop dat hij op zijn beurt haar zijn geheim zal vertellen. Maar
dat gebeurt niet. In plaats daarvan ontstaat de Verschijning die Peter tot in het
klooster achtervolgt, zich daar in meerdere spoken splitst en grote consternatie
verwekt. De vader-overste wil de jongeman niet langer in het klooster handhaven.
Frau Höllriegl schrijft nu een brief aan professor Genzmer en vraagt hem te komen
en te proberen Peter te genezen. Genzmer nodigt op zijn beurt Holk uit. Eenmaal
op de Gerhartshof ontvouwt hij zijn plan: hij wil Peter meenemen op een tocht en
hem, als ze hoog genoeg geklommen zijn, vragen te spreken. Hoog in de bergen
kan Peter er niet vandoor gaan en moet hij dus wel praten - zo is Genzmers theorie.
Ze gaan gedrieën op weg. Maar het loopt faliekant verkeerd af: als Peter ondanks
Genzmers aandringen niets wil zeggen, begint deze op commando-toon te snauwen.
Opnieuw ontstaat de Verschijning. Ze raast van de helling, vliegt over de weg en
stort zich in de afgrond. Peter springt haar na.
Een maand later krijgt Holm een brief van Genzmer. Deze is achter Peters geheim
gekomen: zijn zoon heeft een ex-officier ontmoet, die zich herinnerde Peter onder
zijn bevel te hebben gehad. Hij vertelt dan de geschiedenis van de Oostenrijkse
soldaten. In de winter van 1944-1945 was de groep gelegerd in een Russisch dorpje.
Daar huisde ook een kleine, halfverhongerde joodse gemeenschap. Er ontstond
tussen hen en de soldaten een verhouding van toenaderen en tolereren, die duurde
totdat een passerende S.S.-Führer order gaf alle joden te
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doden. Toen volgde een reeks schrikbarende martelingen. De officieren hielden
zich afzijdig. Er waren enkele nazi's in de afdeling, die hadden waarschijnlijk het
voortouw genomen, maar het verbijsterendst was het aandeel van de gewone
soldaten. Genzmer schrijft wat zij uitspookten: een trieste opsomming van juist die
misdaden die in het voorafgaande Peter steeds uit zijn evenwicht brachten. Ik heb
er in deze samenvatting twee genoemd: de zinspeling van Johann Endres op het
stenigen en de verkrachting van Anni Tollinger. Maar de roman bevat meer van
dergelijke incidenten: alle vonden hun oorsprong in Peters herinneringen aan wat
hij en zijn makkers in Rusland hadden uitgehaald.

Het spook en de schaduw is een virtuoze roman. De stijl bewaart het wankele
evenwicht tussen ironie en pathos en glijdt zelden uit. De vele personages - er zijn
er veel meer dan ik hierboven genoemd heb - zijn trefzeker uitgebeeld. De roman
wekt spanning: het vreemde gedrag van Peter stelt de lezer voor raadsels die hij
opgelost wil zien. Die oplossing komt ook - helemaal aan het eind, zoals het een
goede ‘detective’ betaamt. Het is allemaal even knap, en het bevredigt niet, of niet
helemaal. Het spook en de schaduw is geen grootse roman. Er is teveel. Met gemak
schrijft Vestdijk een hoofdstuk van zesentwintig pagina's over een uitstapje van
Peter en zijn vrienden, met geen andere bedoeling dan de jongen te laten reageren
op een (gespeelde) mishandeling. Brigitte Höllriegls overwegingen om Genzmer uit
te nodigen vergt ook een heel kapittel. Allemaal zeer lezenswaardig, maar het had
minder gekund. Er is bovendien te veel onwaarschijnlijks. Ik bedoel niet de spoken;
spoken mogen van mij in een boek, of ze in werkelijkheid bestaan of niet. Ik bedoel
de afronding van de roman: de zoon van Genzmer ontmoet vlak na het gebeuren
toevallig de ex-officier, die zich van al zijn soldaten juist Peter Höllriegl herinnert
(om zijn vreemde naam) en die dan precies die martelingen noemt waarop in het
voorafgaande op een of andere manier gezinspeeld is. Het is net even te
geconstrueerd. Het mist de vanzelfsprekendheid van het onverwachte einde van,
bijvoorbeeld, Het genadeschot. Overigens biedt de roman genoeg stof tot
overpeinzen. De vreemde constructie dwingt tot nadenken en de achtergrond van
de geschiedenis: wreedheid, schuld, boete, is natuurlijk alleszins de moeite waard.
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2

In de essayistische recensie ‘Over de intrigeroman’ maakt Vestdijk onderscheid
3
tussen de psychologische roman en de intrigeroman. In een ander, verwant stuk
licht hij dat onderscheid toe: in een psychologische roman valt de nadruk op de
karakterontwikkeling van de hoofdfiguren, weerkaatst in de gebeurtenissen, in een
intrigeroman ligt het accent op de gebeurtenissen, weerkaatst in de karakters.
Meneer Visser's hellevaart is een uitgesproken voorbeeld van de psychologische
roman in deze, vestdijkiaanse betekenis, Ierse nachten, de roman die in het hierna
volgende opstel aan de beurt komt, is min of meer een voorbeeld van de
intrigeroman: het gaat in dat boek vooral om wat er gebeurt en welke gevolgen die
gebeurtenissen hebben voor de betrokkenen. Het spook en de schaduw onttrekt
zich aan deze indeling, omdat het dwars over beide gebieden heen ligt. Het is een
intrigeroman, omdat er steeds weer dingen gebeuren, soms op het oog heel
onschuldige, die Peter naar de ondergang drijven: het vallen van stenen, de
bekentenis van een meisje. Wat er gebeurt, weerkaatst zich in het karakter van de
hoofdfiguur, zij het onzichtbaar voor de lezer. Maar Het spook en de schaduw is
ook een psychologische roman, omdat hij vooral handelt over de reacties van de
bijfiguren op het verschijnsel Peter Höllriegl: zijn gedrag wordt weerkaatst in hun
stemmingen en gevoeligheden. Wie de roman wil analyseren, heeft dus drie
mogelijkheden: hij kan de gebeurtenissen als uitgangspunt nemen, uitzoeken hoe
onvermijdbaar zij waren en vaststellen in hoeverre Het spook en de schaduw een
noodlotsroman is; hij kan uitgaan van het karakter van de hoofdpersoon, onderzoeken
hoe zijn geweten reageert op begane wreedheid en bepalen hoe het psychologische
beeld is van de berouwvolle beul; hij kan ten slotte de figuratie verkennen door na
te gaan hoe de verschillende bijfiguren reageren op de protagonist en wat de
betekenis van die reacties is in het totale beeld van deze roman over misdaad,
schuld en boete. Ik wil hier dit laatste ondernemen.
Mijn keus is niet blindelings. Voor het belang van de figuratie pleiten drie argumenten.
Eén vanuit de thematiek, één vanuit de introductie en één vanuit het perspectief.
Het thema van Het spook en de schaduw is tweeledig. Zoals meer gebeurt bij
Vestdijk, komt in het boek een tocht voor die min of meer symbolisch is voor de
gang van zaken in het gehele verhaal: ik bedoel de tocht van Holk, Genzmer en
Peter naar de Karolushütte, waar de laatste de dood vindt. Holk, de toeschouwer,
wel nieuwsgierig maar altijd afzijdig (hij is duidelijk exemplarisch voor de schrij-
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ver), ziet Peter lopen: soepel, het hoofd scheef, behoedzaam omkijkend. Er staat
dan: ‘Nog nooit was hem de vreemdheid, de onbegrijpelijkheid van de medemens
zo scherp en pijnlijk tot bewustzijn gekomen als bij deze geïmproviseerde tocht door
de sneeuw.’ (p. 299). Dat idee doordringt alle elementen van de roman. Ik geef één
voorbeeld. De beschrijving van het landschap, die in het eerder verschenen Een
alpenroman de hoge, ideële liefde moest aangeven, dient hier de onkenbaarheid.
Het zich steeds wijzigende uitzicht is het voornaamste ingrediënt van de genoteerde
4
observaties. Wie erop let, ontdekt heel subtiele parallellen. De landtong tussen Inn
5
en Sill waarover Holk bij de aanvang van het verhaal een wandeling maakt, bevindt
zich in de stad, maar is van een stijgende verlatenheid en zonder brug naar de
overzijde. Die geografische situatie is een aanduiding van Peters toestand: temidden
van anderen, maar steeds meer alleen en zonder mogelijkheid tot contact. Zelfs de
omschrijving van de riviernamen (‘waarvan de brede met een i begon, en de smalle
de i ongeveer in het midden had’) zinspeelt op de onkenbaarheid.
Het tweede thema (in theorie een aspect van het eerste, maar naar literaire
uitwerking eraan gelijkwaardig) wordt door Genzmer geformuleerd in zijn uitvoerige
brief aan Holk waarmee de auteur de roman afsluit: ‘Men is altijd meer onmens dan
men zelf meent.’ (p. 317). Hier geldt de vreemdheid zelfs de eigen ziel: haar
onvermoede, gruwelijke mogelijkheden. Ook Genzmers waarheid beheerst het totale
romangebeuren. Voorbeelden houd ik achter, omdat het volgende betoog in feite
een doorlopend bewijs voor deze stelling is. Onkenbaarheid en onmenselijkheid
zijn, anders dan bijvoorbeeld eenzaamheid en dood, thema's die nauw betrokken
zijn op menselijke relaties. In een roman die van ideeën daarover verzadigd is, moet
daarom de figuratie een belangrijk structuurelement zijn.
Mijn tweede argument destilleer ik uit de introductie. De roman bestaat uit drie
delen: een inleidend deel (het exposé), een uitgebreid middendeel (de verwikkeling)
en een afsluitend deel (de afwikkeling). Eén en drie zijn van ongeveer gelijke lengte,
tellen beide drie hoofdstukken en verhalen alle twee van het doen en laten van
Genzmer en Holk. De constructie is dus symmetrisch. Het introducerende deel heeft
drie functies. Het geeft een eerste indruk van de situatie op de Gerhartshof: de
bazige eigenares, haar toegeeflijke dochter Antonia en haar teruggekeerde zoon
Peter. Het geeft bovendien, bij monde van professor Genzmer die liefhebbert in de
parapsychologie, een aantal verklaringen voor de
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bovennatuurlijke verschijnselen die verderop in het verhaal de loop van de
gebeurtenissen sterk zullen beïnvloeden. Hierbij sluiten zich de gesprekken van
Holk met twee Engelse dames, Mary Lewis en Madge Sillitoe, aan. Mary interesseert
zich voor het spiritisme en samen met Holk en haar vriendin zet ze een seance op
om erachter te komen of de gearriveerde man inderdaad Peter is. De seance mislukt
en de beide vrouwen verdwijnen voorgoed uit het verhaal. Men vraagt zich terecht
af, wat die twee ertoe doen. Hun toelichtingen op en opmerkingen over de occulte
kant van de werkelijkheid rechtvaardigen nauwelijks de aandacht die ze bladzijden
lang krijgen: de verklaringen had Genzmer al gegeven, de twee voegen daar slechts
misleidende informatie aan toe. Toch is hier geen sprake van een compositiefout.
De auteur heeft namelijk nog een heel andere bedoeling met de dames. Mary Lewis
is een ongelooflijk felle tante: ze vit en snauwt zonder ophouden. Madge Sillitoe laat
dat alles heel sullig over zich heengaan. Er bevindt zich een Tiroler jongmens in
hun gezelschap, compleet met citer: een vage minnaar van miss Sillitoe. Deze
driehoek nu is het prototype van de relatie die in het middendeel uitgewerkt zal
worden: de dominante moeder, de zachtaardige zuster en de zwijgende Peter. De
auteur geeft dat verband op een speciale en speelse manier aan. De gelagkamer
in Gerhartshof bestaat uit twee ruimten. Op een zeker moment verdwijnt de Tiroler
door het mindere zaaltje, bijna tegelijkertijd verschijnt vandaar uit een jongeman die
later Peter blijkt te zijn. Een toneelmatige acteurswisseling. Al met al komt ook via
deze spiegelende aankondiging tot uiting dat in Het spook en de schaduw de
menselijke relatie (en daarmee de figuratie) in de opbouw centraal staat.
Het merkwaardige perspectief is mijn derde argument. Wat is er aan de hand?
Van zo goed als alle personages deelt de verteller nu en dan de gedachten of
gevoelens mee. De lezer ziet ze dus van ‘binnenuit’. Hij kent hun overwegingen,
hun motieven, hun voornemens. Soms gaat dat zelfs nog verder en wordt hem een
blik in het verdwenen en ongekende verleden van een figuur gegund. Hij weet dan
dus meer dan de persoon in kwestie zelf. Brigitte Höllriegl, Peters moeder, heeft
een zwak voor het klooster. Ze begrijpt niet waarom, want de instelling - een verkapt
hotel voor pelgrims en wereldser gasten - is haar concurrent. Haar genegenheid
heeft te maken met het meisje dat ze was en dat op zondagmiddagen met haar
ouders het gebouw bezocht en verrukt was geweest van alles. ‘De monniken, en
al wat bij de monniken hoorde en wat van hen was, betoverden een kind, dat later
als een roofridder op de Gerhartshof zou zitten, en dat van al dat
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vroegere niets meer wist.’ (p. 189). Zo diep daalt de auteur niet bij al zijn creaturen,
maar er zijn er toch weinig (alleen heel onbeduidende als Madge Sillitoe) die hij
alleen van buitenaf beschrijft.
Er is één uitzondering: Peter Höllriegl. Over zijn karakter doet de verteller geen
enkele mededeling, hij noteert slechts zijn woorden en gedragingen en de (soms
duidelijk foutieve) meningen van anderen over hem. Hier en daar krijgt de beschrijving
iets gewrongens: het vermijden is dan al te opzettelijk. Als Peter Anni Tollinger naar
Patrei brengt, staat er wel iets over háár motieven (bijvoorbeeld: zij kijkt hem van
opzij aan, om hem beter te leren kennen), maar niets over de zíjne. Suggesties
omtrent zijn innerlijk gaan via haar: ‘Zij was er nu van overtuigd, dat hij tot Patrei
mee zou lopen, meer uit willoosheid dan uit plichtsbesef [...]’ (p. 184). Slechts een
enkele keer is twijfel mogelijk. Peter is met zijn vrienden naar de stad geweest en
gaat van Welfs in het maanlicht terug naar de Gerhartshof. De Verschijning volgt
hem. Hij weet dat, hij draait zich een paar maal onverhoeds om. De beschrijving is
zo ingericht, dat de lezer als het ware op enige afstand naast hen gaat. Hij leest wat
hij zou kunnen waarnemen. Ik schrijf een paar zinnen over.
De Verschijning, dat was nu goed te zien, droeg een uniformpet, zonder
blinkende klep, veeleer geheel dofzwart, als door een rouwfloers
overtrokken, en aan de rand, die wazig of rafelig was, scheen het
maanlicht te knagen. De grote eenvoud van haar vormen had iets
geruststellends. Weer haalde hij de schouders op, liep verder, keek nog
eens om, naar de maan, of het dáar soms van kwam, en bereikte zo het
open weiland met de Gerhartshof erachter, waar geen licht brandde. (p.
161).
De zin ‘De grote eenvoud van haar vormen had iets geruststellends.’ kan een oordeel
van de verteller zijn, maar hij is ook op te vatten als een gedachte van Peter,
weergegeven in de zogenaamde vrije indirecte rede. Ongeveer hetzelfde is te zeggen
van het zinnetje ‘of het dáar soms van kwam’. Dat is òf een vertellersinterpretatie
van Peters manier van omkijken, òf een inval van het romanpersonage. Deze voor
tweeërlei uitleg vatbare formuleringen zijn echter zeldzaam; bovendien ligt binnen
de romancontext met zijn voortdurende opvallende verzwijgingen de veronderstelling
voor de hand, dat het om constateringen van de verteller gaat. Hoe dit zij, deze
eenzijdige manier van meedelen en achterhouden is een
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techniek die de aandacht van de lezer in de richting van de bijfiguren dwingt en zij
benadrukt daarmee eens te meer het belang van de figuratie.
De vraag is: waarom overbelichtte Vestdijk de mensen rondom de hoofdpersoon?
De auteursintentie is uiteraard alleen uit de roman zelf af te leiden. Ik zal daartoe
dan ook straks een poging ondernemen. Maar vooraf waag ik een veronderstelling.
In de al eerder genoemde recensie ‘Over de intrigeroman’ beweert Vestdijk dat de
daadmens slechts in geringe mate voor de psychologie toegankelijk is. ‘Een
psychologische roman over Napoleon is onbestaanbaar’, decreteert hij. Toch komt
de Corsicaan nogal eens in zijn werk voor: hij is het (verborgen) centrum van De
6
hôtelier doet niet meer mee en hij heeft een eigen scène in De leeuw en zijn huid.
In beide gevallen benadert de schrijver hem echter niet rechtstreeks. In de
eerstgenoemde roman is monsieur Trublet zijn remplaçant (ongeveer zoals meneer
Visser een Lahringer Robespierre is) en in de tweede gaat het om een beschrijving
via via via. De auteur verschuilt zich achter een ik-verteller, Pierre Duplessys. Deze
baseert zijn verslag op aantekeningen van ene Angelo, die Napoleons optreden
alleen kent uit het relaas van zijn medesamenzweerder Isorello. Ik denk dat Peter
Höllriegl op dezelfde manier een uitdaging voor Vestdijk vormde. Een daadmens,
eens verleid tot gruwelijkheden, nu verward in de strikken van zijn geweten. Maar
nauwelijks voor de psychologie vatbaar omdat het daarbinnen wazig en diffuus is.
Niets van de schaamteloze gedachtespinsels van meneer Visser bijvoorbeeld. Zo'n
jongen is slechts indirect benaderbaar. Zijn uitbeelding stelt hoge eisen aan het
technisch kunnen van de schrijver en het is voorstelbaar dat Vestdijk juist door die
moeilijkheid gelokt werd.
Maar de nadrukkelijke presentatie van de bijfiguren had waarschijnlijk nog een
andere bedoeling. Vestdijk wilde Peters morele situatie (zijn al dan niet gewilde
betrokkenheid bij de mishandelingen) ook in de figuren rondom hem uitbeelden.
Wat zich voordeed in Rusland, doet zich opnieuw in dit Oostenrijkse plaatsje voor,
zij het in afgezwakte vorm. De reacties op Peters terugkeer, op zijn geslotenheid
en vreemde gedrag, zijn als het ware een weerkaatsing van de gruwelijkheden die
hij en zijn makkers ooit hebben uitgehaald. Dat lijkt me de kern van de zaak. Wie
de roman wil begrijpen, moet de daden en nalatigheden van de talrijke bijfiguren
hierop toetsen: wat droegen ze bij tot Peters ondergang?, in hoeverre zijn ze schuldig
aan zijn dood? De flaptekst van de roman vermeldt dat het in laatste instantie alleen
om de innerlijke conflicten van de hoofdpersoon

P. Kralt, 'Paradoxaal is het gehele leven'. Het oeuvre van Vestdijk

81
gaat en dat de beschrijving van de fouten, vergissingen, domheden, misverstanden
en ‘goede bedoelingen’ van de bijfiguren slechts middel zijn. Dat mag zo wezen,
maar de innerlijke conflicten van de hoofdfiguur blijven voor de lezer verborgen, hij
kent alleen de motieven van de bijfiguren. Het morele conflict waaraan Peter tenslotte
bezwijkt, wordt niet in hem, maar in de personen om hem heen uitgebeeld. Zij zijn
7
de beulen, de meelopers, de toeschouwers, de handen-in-onschuld-wassers.
Wat er moet gebeuren is dit: onderzocht moet worden hoe de rolverdeling was bij
het gebeuren in Rusland en bezien hoe dat figuratiepatroon past op de situatie in
en nabij de Gerhartshof. Met andere woorden: we moeten de vraag beantwoorden,
of zich toen en nu in wezen hetzelfde voordeed, of de onderlinge relaties in beide
gevallen hetzelfde waren.
In de Russische oorlogssituatie is allereerst sprake van de ‘nazi’: de passerende
S.S.-Führer die het bevel tot uitroeiing gaf en de nazi's in de afdeling die het voortouw
namen. Het begrip ‘nazi’ (dat, zoals we nog zullen zien, in de roman als een soort
ijkpunt functioneert) staat voor de ‘ongecompliceerde’ beul, de onverschillige
moordenaar, de mens zonder geweten. Dan is er de ‘soldaat’: de gewone jongen,
in het dagelijks leven onopvallend. Hij voert het bevel uit, verlokt misschien door de
het voortouw nemende nazi's, maar toch. Hij krijgt het naderhand, wanneer het
geweten gaat spreken, het zwaarst te verduren: zie de geschiedenis van Peter
Höllriegl. In de derde plaats is er de ‘officier’. Hij is binnen het beeld dat de roman
geeft, de interessantste figuur. Hij is de man die voorgeeft weinig van het geval te
weten (hij had zich erbuiten gehouden, het was hem allemaal te min, p. 314), maar
die ondertussen wel tot in detail kan weergeven wat er gebeurd is. Iemand dus die
van alle feiten op de hoogte blijkt en tevens alle verantwoordelijkheid afwijst. Ten
slotte is er de ‘jood’, het slachtoffer, de mens die aan de gewetenloze moordzucht
van de nazi of de losgeslagen en ongeremde bloeddorst van de soldaat ten
ondergaat.
Deze vier typen keren onmiskenbaar in de Oostenrijkse situatie terug. We
herkennen ze in respectievelijk de drie belangrijkste bijfiguren en de hoofdfiguur.
Ten eerste de niets en niemand ontziende machtsfiguur, de ‘nazi’, in Brigitte Höllriegl,
deze karikatuur van het conventionele moederbeeld. Ten tweede de door
omstandigheden verleide, toevallige uitvoerder, de ‘soldaat’, in Dietrich Genzmer,
de niet onbeminnelijke professor die Peter indirect de dood injaagt.
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Ten derde de betrokkene die door zijn positie een aanwijsbare verantwoordelijkheid
heeft, maar deze ontkent of afwijst, de ‘officier’, in broeder Jakobus, die de
consequenties van zijn (op een ander afgeschoven) bemoeienissen niet aanvaardt
en Peter Höllriegl laat gaan op het moment dat hij meer dan ooit hulp nodig heeft.
Ten vierde het slachtoffer, de ‘jood’, in Peter Höllriegl die door de fouten,
misverstanden en goede bedoelingen van zijn omgeving ten ondergaat.
Naast deze vier mensen komen in de roman nog een zestal bijfiguren voor.
Sommige van hen passen precies in het hierboven geschetste figuratieschema.
Amann, de dorpsdokter, bijvoorbeeld, kan zonder enig voorbehoud achter broeder
Jakobus geplaatst worden. Andere figuren onttrekken zich aan een eenduidige
classificatie. Een al te strakke systematiek had de roman ook geen goed gedaan.
Bijfiguren zijn weliswaar altijd eenzijdig getekende individuen, omdat hun functie in
het verhaal het beeld dat van hen gegeven wordt, bepaalt, maar als het goed is,
zijn het toch ‘individuen’: mensen met een eigen karakter. In het navolgende geef
ik een schets van de drie belangrijkste bijfiguren, de drie types van het schema, en
maak ik enige opmerkingen over Johann Endres en Anni Tollinger om te laten zien
hoe deze figuren van het tweede (of derde) plan zich tot het algemene
figuratiepatroon verhouden.
Het is een boeiende bezigheid na te gaan hoe de auteur de gestalte van Frau Brigitte
Höllriegl opbouwt. Haar karakter komt in grove trekken hierop neer: zij is zakelijk,
op het gierige af; ze drijft haar zin onder alle omstandigheden en desnoods tegen
iedereen in door, waarbij ze tegenover zwakkeren gebruik maakt van het gezag van
haar persoonlijkheid en tegenover gelijken of sterkeren in een huichelachtig gefleem
vervalt; ze kent geen medelijden, ze heeft wel een zeker plichtsgevoel, ze neigt tot
sarcasmen en pesterijen; ze is klein, bruin, gerimpeld, benig en krom door de
reumatiek.
Haar beeld wordt voor een groot deel geboetseerd door wat andere personages
van haar zeggen en denken. Genzmer is de eerste die over haar spreekt: een
gehaaide zakenvrouw, noemt hij haar (p. 21), en: zo'n keiharde vrouw (p. 22). De
dorpelingen vermoeden, dat haar man om haar zelfmoord heeft gepleegd (p. 82).
Holk ziet haar als een oudere heks, niet onknap, erg ferm en wilskrachtig (p. 33),
hoewel hij wat later, als hij haar beter kan observeren, dat heksachtige terug moet
nemen (p. 55). Ondertussen heeft de verteller het woord wel twee keer laten vallen
en zal hij het straks, als hij Johann Endres' houding tegenover
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haar beschrijft, opnieuw gebruiken, zij het in ontkennende zin: de gids ziet Brigitte
Höllriegl niet als een heks (p. 114). De burgemeester vindt haar een eerzuchtig en
ellendig mens (p. 89), Endres een lelijk oud wijf dat door je heenkijkt als door een
hotelgast die nog niet aan de beurt is (p. 114). Dokter Amann acht haar een moeder
als een nachtmerrie (p. 136) en broeder Jakobus is ervan overtuigd, dat Peter zo
gauw mogelijk bij haar weg moet (p. 198).
Nog tekenender dan deze meningen is het gedrag van de mensen die met haar
te maken krijgen. Peter schrijft niet aan haar dat hij terug zal komen, maar aan zijn
vriend Franz Gritsch. Mary Lewis daagt Holk uit naar haar toe te gaan door te zeggen
dat hij niet durft; als hij gaat, vraagt hij de dochter te spreken. Endres neemt zich
tijdens een gesprek met haar voor tegen haar te zeggen dat hij Peter absent vindt,
maar hij waagt dat toch niet. Bij dit alles blijft de auteur op de achtergrond, al is
soms door de vrije indirecte rede moeilijk uit te maken welke gedachte voor wiens
rekening komt: voor die van het personage of voor die van de verteller; en al is er
natuurlijk door de organisatie (de opeenstapeling, het spel met het woord ‘heks’)
wel degelijk sprake van beïnvloeding van de lezer.
Maar de auteur is niet altijd zo terughoudend. Zijn tamelijk neutrale observaties
(geheel objectief is geen enkele mededeling over de vrouw) schetsen haar vaak
indirect: zij zit aan tafel en kijkt naar haar knokig misvormde handen (p. 127), de
foto van haar overleden man hangt in de donkerste hoek van het vertrek (p. 128).
(Deze niet-rechtstreekse waarnemingen kunnen ook aan een romanfiguur zijn
voorbehouden: Holk valt het op, als hij de Gerhartshof nadert, dat er nergens
bloemen te zien zijn, p. 27, 28). Andere mededelingen nemen geen enkele omweg:
er breekt een tijd aan waarin zij onuitstaanbaar is voor anderen (p. 259); haar
poeslieve geteem (een karakteristiek van Amann die de verteller overneemt) is een
broertje van het vulgaire gedaver waarmee ze haar familie de stuipen op het lijf
jaagt (p. 136). De woordkeus maakt duidelijk dat de verteller partij is. Hij houdt
voortdurend afstand, de vrouw krijgt bij hem geen enkele kans. Opbouwen is
afbreken. Vooral door zijn ironie manipuleert hij de lezer in een positie recht
tegenover Brigitte. Ze verschijnt alsof ze de ruimte klieft (p. 32), een trek op haar
gezicht heet een donker broeden (p. 130), haar hoofd komt als uit een rokende
afgrond omhoog (p. 131), zij zit op de Gerhartshof als een roofridder (p. 189). Er
staan maar twee passages in de roman die het vertellersoordeel iets temperen. De
eerste is de al genoemde terugblik naar het kleine meisje dat Brigitte eens was, de
tweede meldt hoe de vrouw zichzelf ziet (streng, bazig, een
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tikje hardvochtig, maar met een hart van goud) en voegt daaraan toe dat wie het
hart weet op te delven haar gelijk zal geven (p. 259). Maar de ironische ondertoon
ontbreekt ook hier niet.
Het is duidelijk: de lezer mag zich op geen enkele manier met Frau Brigitte Höllriegl
identificeren. Meneer Visser, de eenendertig jaar oudere voorloper van de
Oostenrijkse, heeft recht op enig medelijden: zijn herhaaldelijk weergegeven
8
gedachtestroom verraadt bij voortduring zijn angst. Als de overwegingen van de
waardin onder woorden worden gebracht, gaat dat zo:
Zij had hem in een oogwenk doorzien, of eigenlijk in drie oogwenken:
een kater, - kroegruzie, een stomp in zijn zij, - en hij was ziek, los van de
rest. Ook dát nog! Na het spook, en het gevrij met die hoer van Endres,
en komedianterig van zijn stokje vallen, en de beest uithangen op een
schuttersfeest, waarover hij - natuurlijk - weer niets wist te vertellen, was
hij nu ziek, en licht telde zij dit niet, want al het andere was voorbijgaand,
dít bleef, of zou kunnen blijven. (p. 163).
Hierbij moet men weten, dat Peter kort daarvoor een flauwte had gekregen na de
hevige en gemene scheldkanonnade van zijn moeder. Er is geen twijfel mogelijk:
aan Brigittes functie als ‘nazi’ zijn alle verzachtende omstandigheden opgeofferd.
Alles wat over haar meegedeeld wordt, is toegespitst op de Medea-functie die zij
9
heeft te vervullen.
De enige die iets van sympathie voor haar voelt, is broeder Jakobus. De auteur
heeft hém met weifelende genegenheid ontworpen. Van zichzelf meent hij dat hij
zijn ingekeerdheid zover heeft gedreven dat hij weer openstaat naar de wereld (p.
180). Daarvóór had de verteller, bij de beschrijving van zijn uiterlijk, ook een zekere
tweezijdigheid geconstateerd: hij had standvastige ogen die niettemin bij belangrijke
mededelingen neigden naar scheelzien (p. 176). Zijn sociale gezindheid is inderdaad
tweeslachtig. Hij is een scherp mensenkenner (p. 192) en niet geneigd enige pressie
uit te oefenen op wie dan ook. Hij gaat met Peter de bergen in, merkt diens
eigenaardige achteromzien op, zegt daar wat van, en als de jongen dan alléén terug
wil, laat hij dat zo en dringt nergens op aan (p. 227). Dit alles roept alleen maar
instemming op. Maar de keerzijde van deze menselijke behoedzaamheid is een
gebrek aan vereenzelviging. Dat vindt hijzelf de goede kant van zijn priesterschap
(p. 203), al ziet hij later in dat hij juist daardoor teveel
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volgens een vooropgesteld systeem te werk gaat (p. 252). De verteller is radicaler
in zijn oordeel: hij constateert, dat Jakobus een man is die er niet bij hoort en dat
redelijk van zichzelf weet (p. 254).
Die achteloosheid ten aanzien van zijn naaste (een bijbels woord dat in deze
context niet misstaat) blijkt uit zijn opwellingen. Zijn beschermelinge Anni Tollinger
offert hij half en half op: het meisje is manziek en Jakobus waarschuwt haar Peter
met rust te laten, een spontane opmerking die daarna de gedachte voortbrengt dat
ze misschien Anni zal verleiden tot initiatieven die heilzaam voor Peter zouden
kunnen zijn (p. 204, 205). Ook zijn waardering voor Frau Höllriegl op het moment
dat hij haar als duivelin herkent, wijst op die a-sociale karaktertrek (p. 190, 197).
Dat hij Peter wegstuurt als de jongen zijn hulp dringender dan ooit nodig heeft, is
daarom in hoge mate typerend voor zijn vrijblijvendheid. Weliswaar doet hij dat op
bevel van de vader-overste (een man die met één, twee streken is neergezet: een
uit-het-raam-staarder, die alles van zich afschuift, p. 175), maar hij verzet zich op
geen enkele wijze tegen dat bevel. Het heeft integendeel zijn instemming (p. 250).
Dat alles neemt niet weg, dat de auteur deze gestalte met een zekere waardering
heeft geschetst: sommige van zijn overpeinzingen liggen duidelijk op dezelfde lijn
als de ideeën van de roman. Ik kom daar straks nog op terug.
Dietrich Genzmer heeft eigenlijk een dubbelfunctie. In het eerste, introducerende
deel dient hij als informant van de parapsychologische theorieën, die Vestdijk ook
in Het wezen van de angst heeft geëtaleerd en die, kort gezegd, erop neerkomen
10
dat spoken materialisaties uit levende mediums zijn. Als hij in het derde deel voor
de tweede keer optreedt, is hij een aantal graden humeuriger, een verandering die
samenhangt met zijn rolwisseling: van explicateur naar executeur. Zijn tocht met
Peter en Holk naar de Karolushütte staat in tegenstelling tot die van de priester: in
plaats van de jongen de vrijheid tot uiten of zwijgen te laten, dringt hij er bij hem op
aan zich uit te spreken, met de fatale gevolgen van dien. De man is geen ‘nazi’,
geen bruut machtsmens, zoals Brigitte Höllriegl, maar hij heeft op zijn minst
‘nazi’-trekken - zoals ook Peter Höllriegl en zijn makkers die hadden; hoe hadden
ze anders tot hun daden kunnen komen? De roman geeft die nazi-achtige trek ook
aan. Al direct in het begin vraagt Holk Genzmer naar diens oorlogsverleden, want
met ex-nazi's wil hij als oud-verzetsman niets te maken hebben (p. 14). Genzmer
ontkent, rekent zich zelfs tot de tegenstanders van het regime. Als dan Peter in de
afgrond gesprongen is, bijt Holk
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Genzmer toe: ‘U was een nazi. Dat kan niet anders.’ En als de ander opnieuw
ontkent, herhaalt hij de beschuldiging: ‘Jawel, jawel, Professor, u bent een nazi
geweest...’ (p. 307). Uiteindelijk geeft Genzmer Holk min of meer gelijk. In zijn brief
aan de Nederlander schrijft hij:
Toen ik bezig was het verslag van de gebeurtenissen, die de collega
van mijn zoon verhaalde, puntsgewijs op te schrijven, kwam het een
ogenblik bij mij op, dat zoveel gruwelen zonder verontwaardigde
commentaar mijnerzijds voor u al haast weer gelijk moesten staan met
een nieuw bewijs voor mijn nazi-mentaliteit. Ik wil dit niet voor de tweede
maal gaan weerleggen. Maar toch zou deze gedachte van u niet zonder
diepere zin zijn geweest. Men is altijd meer onmens dan men zelf meent.
En hoe wil men ook anders. Want ook bij de grootst mogelijke integriteit,
- die ik voor mijzelf niet mag opeisen, want ik heb wel eens mijn
handtekening gezet onder iets schandelijks, en, niet eens als antisemiet
uit overtuiging, vóor de oorlog wel eens Joodse collega's de rug
toegedraaid, - ook bij de grootst mogelijke integriteit blijft men, blijf ik, toch
een Duitser, en dat heeft u in mijn stem gehoord, toen ik, ten einde raad
en ongeduldig geworden, Peter Höllriegl de afgrond in commandeerde.
(p. 317).
In deze zinnen ligt, met het begrip ‘nazi’ als ijkpunt van absolute medogenloosheid,
de verklaring besloten waarom de ‘soldaat’ (de gewone jongen, de keurige professor)
tot zijn destructieve daden komt. Kees Fens heeft in zijn recensie deze passage de
diepste laag van de roman genoemd. Hij gaf een aantal verklaringen voor de titel.
De beslissende betekenis is volgens hem dat het spook het nazi-verleden
representeert dat door iedere Duitser (ook al is hij geen nazi geweest) tot nieuw
leven gebracht kan worden. Fens schreef: ‘Iedere Duitser [...] is in potentie een nazi,
die een zwarte schaduw (met de gestalte van de schaduw uit het verleden)
11
vooruitwerpt.’
Nog een enkel woord over Anni Tollinger en Johann Endres. Zij zijn representatief
voor bijna alle bijfiguren van het tweede en/of derde plan, in zoverre die zonder
kwade bedoelingen en zonder opzet, in een enkel geval zelfs zonder het te weten,
bijdragen aan Peters ondergang. Zij zijn ‘soldaten’, uitvoerders, in een zeer ver
afgeleide vorm. Toch is er nog wel enig onderscheid te maken. Anni Tollinger wekt
met haar bekentenis de hevigste spookmanifestatie van de gehele
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roman op. Ze bewerkstelligt dus nogal wat. Maar ze is niet alleen uitvoerster, ze is
ook slachtoffer, omdat broeder Jakobus haar opzadelt met een opdracht die ze niet
aankan. Hij speculeert zelfs op haar vrijgevigheid in de liefde, een eigenschap
waartegen hij haar aanvankelijk wilde beschermen. Johann Endres brengt heel wat
minder teweeg, weet zelfs niet dat hij verkeerd gedaan heeft met zijn zinspeling op
de steniging. Maar toch is hij, als type, meer ‘beul’ dan Anni: hij is weliswaar
goedhartig van aard, maar ook ijdel en heerszuchtig en bulkt doorgaans zijn
leerlingen uit (p. 99, 100). Over Hitler praat hij als ‘onze Führer’ (p. 113), een manier
van zeggen die op zijn minst van domme onverschilligheid voor alle oorlogsellende
getuigt. Hij en Anni zijn dus, net als de vier andere echte bijfiguren, ieder voor zich,
individueel getinte nuances van de vier typen waarop de figuratie van Het spook en
de schaduw is gebouwd.
De conceptie van Het spook en de schaduw heeft niet alleen psychologische maar
ook morele consequenties en het heeft dus zin de figuren ook op dit punt te
analyseren en te toetsen. Het kernthema van het boek is het schuldvraagstuk, in
het bijzonder dat van de onbetaalbare schuld. Ik wil beginnen met Vestdijks ideeën
over dat aspect van het probleem samen te vatten. Er doen zich, voorzover ik het
kan overzien, vier mogelijkheden voor.
12
De eerste roert Vestdijk aan in zijn Kafka-lezing. Ieder mens bezit latente
schuldgevoelens en elke straf, verdiend of niet, wakkert die gevoelens aan. Ze zijn
de basis van het leerstuk van de erfzonde, het dogma dat de schrijver een paar jaar
later zo benauwend zou verbeelden in de figuur van Harmen Criellaert, de vader
van de ik-verteller uit De vuuraanbidders. Deze schuld, eenmaal in het gemoed van
de mens tot leven gewekt, is onuitroeibaar.
13
De tweede en derde mogelijkheid bespreekt Vestdijk in zijn Dostojewskiopstel.
Het gaat allereerst om een daad van Stawrogin uit De demonen in een fragment
dat uiteindelijk niet in de roman terechtgekomen is: Stawrogin jaagt een meisje de
dood in alleen door voor een raam te blijven staan en zich niet om te keren. Vestdijk
vergelijkt dit optreden met de positie van Dmitri Karamazoff, die zijn vader niet heeft
vermoord, maar wel heeft willen vermoorden. Over Stawrogin schrijft hij dan:
Ook hier ‘schuld’ en ‘onschuld’ onontwarbaar vermengd, evenals bij
Dmitri Karamazoff; ook hier een zonde, die in beginsel niet te straffen is,
en die daarom steeds, onverzadelijk, om straf blijft roepen. (p. 86).
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We herkennen het Karamazoff-model in het stramien van De filosoof en de
sluipmoordenaar (Siquier die zichzelf beschuldigt van een moord die hij niet begaan
heeft, maar misschien had willen begaan), terwijl het Stawrogin-fragment wellicht
voorbeeld is geweest voor de altijd uit het raam starende vader-overste, de afzijdige,
de karakterologische uitvergroting van Jakobus' negatieve eigenschappen. Het
tweede Dostojewski-voorbeeld komt uit De eeuwige echtgenoot. Weltschaninow wil
zich verzoenen met de weduwnaar van de vrouw die hij vroeger eens verleid heeft.
Maar dat lukt hem niet; door zijn lossere manieren stelt hij de ander voortdurend in
de schaduw. Hij maakt hem belachelijk door te zijn zoals hij is en daardoor neemt
zijn schuldgevoel alleen maar toe.
De vierde en laatste mogelijkheid brengt Vestdijk in het korte essay ‘De
14
fenomenologie van de gevangene’ ter sprake. Het gaat nu om wat hij de ‘dialectiek
van de eigen schuld’ noemt. Die is eindeloos om de eenvoudige reden dat de schuld
als feit blijft bestaan. Wroeging is principieel onvruchtbaar. Zie ik het goed, dan
raken we hier het kernthema van Het spook en de schaduw: de bij voorbaat verloren
strijd van Peter Höllriegl met zichzelf.
Uit de voorbeelden blijkt dat het Vestdijk om de innerlijke verwerking van de schuld
gaat. Een schuld is onbetaalbaar, niet omdat de maatschappij de misdaad buiten
alle proporties acht, maar omdat de schuldige hem niet te delgen weet. Het probleem
is voor Vestdijk niet juridisch maar psychologisch. Normen zijn individueel, ieder
moet zijn eigen maatstaven vinden. In zijn Dostojewskiopstel rekent hij het
schuldprobleem tot het grensgebied van psychologie en moraal. Hij ziet de
confrontatie tussen (verkeerd) gedrag en (gestelde) eis dus als een gewetensstrijd.
Maar in een bespreking van Saurats Perspectives hoont hij de schrijver, omdat deze
15
de ‘eenvoudige en banale moraal’ bejubelt. Dit moralisme is hem totaal vreemd.
Een van buiten opgelegde, innerlijk niet aanvaarde moraal is niet alleen waarde-loos,
ze is ook oninteressant.
Peter Höllriegl kan niet loskomen van wat hij misdaan heeft. We hoeven niet te
raden naar zijn gedachten - hij had ze waarschijnlijk nauwelijks - noch naar zijn
stemmingen - hij heeft ze misschien niet eens onderkend. We kennen hem alleen
via de waarnemingen van anderen. Holk ziet hem: het scheefgedragen hoofd, het
behoedzame omkijken, dat toch geen omkijken is, en hij beseft de vreemdheid en
onbegrijpelijkheid van de medemens (p. 298, 299). Broeder Jakobus meent naar
aanleiding van deze tic dat Peter zijn zorgen onophoudelijk opzoekt, hij kijkt om
naar iets dat er altijd is, dat hem altijd naar achteren trekt (p.
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177, 178). Berouw hielp niet, boete was onmogelijk. Genzmer acht het spook de
manifestatie van zijn consciëntie, het hoogste waartoe de arme jongen (zoals hij
hem noemt) in staat was (p. 316). Daarom, constateer ik op mijn beurt, liet het spook
hem niet los, dook het op, zodra het geweten sprak. Ik wil in dit verband een enkele
opmerking maken over de titel van het laatste hoofdstuk: ‘Men blijft die men is’. Hij
staat in zekere zin in tegenstelling tot die van de roman. De ‘schaduw’ daaruit slaat
op Peter. Volgens zijn moeder is hij de oude niet meer, is hij nog maar een schaduw
van wat hij vroeger was (p. 132 en 193). Dat kan zijn, maar zijn oorlogsverleden
blijft bestaan, verijlt niet tot een schim. Het is onmogelijk daarvan los te komen, hij
draagt zijn schuld met zich mee, de tijd heelt dit soort wonden niet. Men blijft die
men is: de schuldige. Vandaar dat in het klooster, nadat de menigte spoken er heeft
huisgehouden, de klok stilstaat.
Van de grote bijfiguren zijn broeder Jakobus en professor Genzmer het
belangwekkendst. Brigitte is gewetenloos, als type alle aandacht waard maar voor
de moraal zonder betekenis. De twee anderen beseffen wat ze aanrichten en
ontlenen daaraan hun belang. Schuld en onschuld zijn bij hen onontwarbaar
verstrengeld, als bij Stawrogin en Karamazoff. In het opstel ‘De psychologie in de
16
roman’ onderscheidt Vestdijk naast drie andere ook de ‘ethische roman’. Hij schrijft
dan over de verhouding tussen psychologie en moraal. Dat de twee elkaar zouden
uitsluiten, ziet hij niet in, want ieder conflict in een psychologische roman van enige
betekenis laat de moraal doorschemeren, hoewel het in een ethische roman
misschien iets opzettelijker gebeurt dan elders. Vestdijk noemt dat: een psychologie
over en ook door de zich om ethiek bekommerende mens. Naar mijn mening is het
deze nuance die we in Het spook en de schaduw aantreffen. Broeder Jakobus wikt
en weegt en is daarin het tegendeel van de ‘lege’ Peter. Hij staat bovendien
antithetisch ten opzichte van zijn cliënt/patiënt, omdat hij afstand neemt, iets wat de
jongen uiteindelijk niet gelukt. Is hij daarmee veroordeeld? De verteller onthoudt
zich van ieder commentaar - afgezien van het al gememoreerde er-niet-bijhoren.
Zijn waarde ligt in de volstrekte eerlijkheid waarmee hij zijn tekortkomingen
(‘beperkingen’ is wellicht een beter woord) onderzoekt en verwoordt. Tegenover
Anni excuseert hij zich, omdat hij er niet bij Peter op aangedrongen heeft zich uit te
spreken. ‘Misschien is het een fout, een gebrek in mijzelf, maar ik kan dat niet’, zegt
hij (p. 227). Tegenover Brigitte zoekt hij naar woorden om zijn falen duidelijk te
maken, waarbij hij zichzelf niet ontziet (p. 253). De morele betekenis van zijn
beschouwende natuur blijkt ook uit
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het begrip dat hij voor anderen opbrengt, een ‘verstehen’ waaraan de moralist niet
toekomt. Dat hij als enige een zekere waardering voor Brigitte Höllriegl heeft, heb
ik eerder in dit opstel tegen hem uitgespeeld. Die instelling geeft hem echter ook
overwegingen in als:
De vrouw ging een moeilijke tijd tegemoet, en hoe gering waren de
verschillen tussen de mensen: goede mensen, slechte mensen, en die
geringe verschillen rechtvaardigden lang niet altijd hoe men als
beoordelaar tegenover hen stond. (p. 253).
Die gedachte is ongetwijfeld een centraal idee van de roman zelf: de reflectie van
de oorlogsmisdaden in de dorpsdaden van Welfs en omstreken bewijst dat. Ze is
bovendien een kleine terechtwijzing aan het adres van de verteller die Peters moeder
hier en daar onder sarcasmen bedelft.
Dietrich Genzmer wordt te zeer door de geologie en de parapsychologie in beslag
genomen om tijd te hebben voor ethische introspectie. Bij de eerste kennismaking
met Holk zegt hij dat hij zich de weelde heeft veroorloofd weinig over Hitler te hebben
nagedacht (p. 15). Maar aan het eind, in zijn brief, komt hij tot een genuanceerde
erkenning van zijn falen. Ik heb die erkenning hiervoor al geciteerd, ze ligt vervat in
de uitspraak: ‘Men is altijd meer onmens dan men zelf meent.’ Genzmer schrijft in
het verlengde van deze passage dat de oorlogsschuld geen collectieve schuld is,
maar een individuele schuld, altijd weer anders, maar altijd van de mens zelf.
Deze bekentenissen impliceren eenzelfde inzicht als dat van broeder Jakobus:
er is weinig verschil tussen goede en slechte mensen. Genzmer rekende zich tot
de tegenstanders van de Führer (p. 14), maar vrij van ‘nazi’-smetten was hij niet.
Wat de professor in mijn ogen groter maakt dan de priester, is dat hij die vermenging
in zichzélf herkent en de verantwoordelijkheid ervoor aanvaardt. Het verhaal maakt
een dergelijke vergelijking tussen de twee mannen niet. Maar het lijkt me niet zonder
betekenis, dat Vestdijk de roman eindigde met een zin die een echo is van de slotzin
van zijn vroegere schuldroman De vuuraanbidders. Gerard Criellaert schreef: ‘En
wie mij zegt, dat het de stem van God is, die in deze veroordeling waarneembaar
wordt, heb ik maar met éen gebaar te antwoorden: mijn wijzende hand op mijn eigen
borst.’ Genzmer schrijft, naar aanleiding van de eerste spookverschijning: ‘Mijn
eigen hand wees, ongeweten, toen reeds op mijn eigen verantwoordelijkheid.’

Eindnoten:
1 Een beperkte terminologische afspraak is nodig. De woorden ‘Vestdijk’ en ‘schrijver’ gebruik ik
voor wat men wel de ‘concrete auteur’ noemt; ‘auteur’ en ‘verteller’ duiden steeds op de
‘geïmpliceerde of abstracte auteur’. Het verschil tussen ‘abstracte auteur’ en ‘verteller’ is voor
wat ik wil betogen over Het spook en de schaduw irrelevant. Daarom negeer ik het. Schema's
van deze materie vindt men onder andere in: Wayne C. Booth: The Rhetoric of Fiction, Franz
K. Stanzel: Typische Formen des Romans, Ton Anbeek: De schrijver tussen de coulissen en
G.F.H. Raat: De vervalste wereld van Willem Frederik Hermans.
2 In: Muiterij tegen het etmaal. Deel II, pp. 225-230.
3 ‘Over de compositie van de roman’. In: Muiterij tegen het etmaal. Deel II, pp. 176-193.
4 Hella S. Haasse legt de nadruk op het wit van het kalksteengebergte en de sneeuw, dat volgens
haar het bovennatuurlijke element dat de handeling begeleidt, suggereert. Hella S. Haasse:
‘Geheimen van het hooggebergte’.
5 Voor de topografie van de roman zie: Hans Noordermeer: ‘Langs de locaties van Het spook en
de schaduw’.
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6 De spelling van 1995 geeft ‘hotelier’, maar ik handhaaf de spelling van Vestdijk. De spelling van
Vestdijks titels heeft toch een eigenaardige traditie. De kelner in De kellner en de levenden
(1949) heeft zijn dubbele ‘ll’ altijd behouden, ook na 1954, maar het bijvoeglijke naamwoord
‘Iersche’ in Iersche nachten (1946) is na 1954 ‘Ierse’ geworden.
7 Vestdijk deelde mee, dat de indeling van het romanpersoneel van Het spook en de schaduw
berust op de zodiakale psychologie. Die indeling was echter middel, ze moest voorkomen, dat
twee of meer personen teveel op elkaar zouden gaan lijken. Zie: ‘Schema en ideologie’.
8 Vergelijk Vestdijks opmerking tegenover Theun de Vries: ‘Meneer Visser, om er eentje te noemen.
Eigenlijk kun je niet helemaal van antipathie spreken, het is veeleer een soort medelijden.’ Theun
de Vries: Hernomen konfrontatie met S. Vestdijk, p. 131.
9 Gezegd moet worden, dat het astrologische model voor Brigitte Höllriegl (Steenbok) ook eenzijdig
negatief is. Zie Vestdijks Astrologie en wetenschap, p. 11.
10 Het wezen van de angst, pp. 135-143.
11 Kees Fens: ‘Duitsers blijven Duitsers, ook bij Vestdijk. Het spook en de schaduw’.
12 ‘Over “Der Prozeß” van Franz Kafka’. In: De Poolse ruiter, pp. 104-120.
13 ‘Het schuldprobleem bij Dostojewski’. In: De Poolse ruiter, pp. 76-88.
14 In: De leugen is onze moeder, pp. 63-67.
15 ‘Prikkelkritiek’. In: Muiterij tegen het etmaal. Deel II, pp. 328-333.
16 In: Zuiverende kroniek, pp. 1-20.
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Het romanschema van ‘Ierse nachten’
Omstreeks 1941 hoorde Vestdijk van de schrijver Hendrik Cramer (‘een groote,
1)
maar begaafde gek’, zoals hij hem aanduidde een legende die in die tijd nog in de
Ierse volksmond leefde. Cramer was in Zuid-Ierland geweest en kwam thuis met
dit verhaal dat voor Vestdijk aanleiding werd zich in de Ierse wereld te verdiepen.
Zijn uitgangspunt was daarbij niet de Ierse kwestie (de sociale misstanden en de
politieke onderdrukking), maar het Ierse bijgeloof, dat wat hij ook wel de ‘Keltische
sfeer’ noemde. Hij documenteerde zich op zijn gewone manier. Hij haalde boeken
uit de bibliotheek en maakte talloze aantekeningen, niet alleen over folklore, bijgeloof
en legendes, maar ook over zaken als kostuums, de bouw van hutten, het landschap,
het turfsteken, het pachtsysteem, kortom over alles wat hem te pas zou kunnen
2
3
komen. Zo rond de negentig volgeschreven bladen werden het. Tijdens dit werk
werd hij ‘voor de tweede maal gegrepen door het motief van het “onbewoonde
4
kasteel” plus absenteïsme’, zoals hij het zelf formuleerde. Dat betekent dat bij hem
het idee voor Ierse nachten ontstond, terwijl hij bezig was zich voor te bereiden op
een andersoortige roman. Het verhaal van Hendrik Cramer verdween dan ook.
Cornets de Groot heeft aannemelijk gemaakt dat Vestdijk dit verhaal later in De vijf
5
roeiers, zijn tweede Ierse roman, verwerkt heeft.
Het verschil tussen de aanvankelijk bedoelde roman en het uiteindelijk
verwezenlijkte Ierse nachten kunnen we afleiden uit wat Vestdijk op 6 augustus
1943 in een brief aan Theun de Vries schreef:
Ik ben blij, dat je het laatste deel appreciëert, het eenige waar ik voluit
tevreden over ben. Inderdaad is dit optreden van de ‘afwezige’ de kern
van het boek, óok voor mezelf, en wint het van de ‘Keltische’ sfeer en de
sociale achtergrond, die achteraf gezien niets anders dan middelen zijn
6
om de dramatische botsing v[an] het slot voor te bereiden.
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De ‘Keltische sfeer’ was Vestdijks uitgangspunt, maar die heeft het moeten afleggen
tegen het optreden van de ‘afwezige’ en de dramatische botsing die dit optreden
tot gevolg had. We zouden het zo kunnen zeggen: Vestdijk had oorspronkelijk de
bedoeling een roman te schrijven over het Ierse bijgeloof, waarbij de sociale situatie
als achtergrond diende. Het werd een roman over afwezigheid en de noodlottige
gevolgen van een plotselinge aanwezigheid, waarbij het sociale aspect op de tweede
en het bijgeloof op de derde plaats kwam. Extreem gesteld: de bedoeling was een
7
zedenroman, het werd een intrigeroman.
De stadia van deze verandering zijn natuurlijk onachterhaalbaar. Slechts een
enkel punt ervan ligt vast. Op een bepaald moment stelde Vestdijk een romanschema
op. Hij nam daarvoor een apart cahier van 28 pagina's. We kunnen ervan uitgaan,
dat hij de grote lijn van de roman toen min of meer in zijn hoofd had; de bedoeling
van het schema was die waarschijnlijk nog vage ideeën te verhelderen door ze op
schrift te stellen. De roman telde vijf delen; ieder deel bevatte een aantal
hoofdstukjes. De titels van de vijf delen werden genoteerd: ‘Winteravonden (1852)’
(op pagina 1 van het schema), ‘Guerilla in het veen (1856)’ (op pagina 5), ‘Nachtwake
(1857)’ (op pagina 10,- eerst stond er 1859), ‘Brieven aan Sint Patrick (1859)’ (pagina
16) en ‘De afwezige (1860)’ (pagina 25). De tussenliggende bladzijden waren voor
de diverse hoofdstukjes: op één uitzondering na één pagina per kapittel. Bij de
invulling bleek een enkel deel te ruim genomen. De pagina's 14 en 15 (bedoeld voor
deel III ‘Nachtwake’) bleven leeg; hetzelfde geldt voor de pagina's 22, 23 en 24
(behorend tot deel IV ‘Brieven aan Sint Patrick’). Dat wil zeggen: pagina 22 is
ongebruikt, de pagina's 23 en 24 (die samen één blad vormen) ontbreken in het
schrift.
Uit wat ik zojuist uit Vestdijks brief aan Theun de Vries citeerde, blijkt dat voor hem
de kern van de roman in de laatste hoofdstukken lag. Wanneer we de intrige van
het boek analyseren, moeten we de auteur gelijk geven: het zwaartepunt van de
handeling ligt inderdaad aan het eind. De bestudering van het schema bevestigt
opnieuw Vestdijks uitspraak, de aantekeningen worden naar het eind toe namelijk
steeds veelvuldiger. Ik wil beide aspecten nader onderzoeken: eerst de roman-intrige,
dan de schema-inhoud.
(Deel I). Robert Farfrae is de zoon van de Schotse rentmeester van Billatinny
Castle. Zijn moeder, Regan Farfrae, is een Ierse. De landheer, Sir Percy Randall,
woont in Engeland en heeft nog nooit zijn Ierse bezittingen bezocht. De toe-
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standen op de landerijen zijn miserabel, maar nog dragelijk vergeleken bij die aan
de andere kant van het moeras. Daar woonde onder anderen de straatarme Peter
Sullivan, die in een koude nacht is doodgevroren. De roman begint op de dag na
dit sterfgeval. Robert heeft enige vriendjes, een van hen is Peter Mac Carthy, de
zoon van een boer die het iets beter heeft dan de gewone kleine boertjes. Hij is een
gefrustreerde jongen die door zijn moeder als meisje gekleed wordt, omdat ze in
haar bijgeloof meent dat hij anders door de elfen gewisseld zal worden met een
ander kind. Zijn oom Ulick Mac Carthy is een vrijbuiter. Het eerste deel eindigt met
de beschrijving van een bezoek van deze Ulick aan het gezin Farfrae, waarbij
gesuggereerd wordt dat er een bijzondere band is tussen Ulick en Regan.
(Deel II). In het gebied aan de andere kant is Dennis Murray middleman. Hij is
koud en onmenselijk. Als de Gallaghers (de oude Tom, zijn vrouw Kate en hun
dochter Maureen) hun pacht niet kunnen betalen, beveelt hij ze de hut te verlaten.
Ulick Mac Carthy schiet Murray hierom dood, naar het heet vanwege Maureen, op
wie Ulick verliefd is. De ontruiming gaat uiteraard toch door. Robert en zijn vrienden
zijn daarbij. Wanneer Robert's avonds laat thuiskomt, staat zijn vader op het grasveld.
Hij is gewapend. Het is duidelijk dat hij Ulick Mac Carthy verwacht, die misschien
al eens eerder het rentmeesterhuis aangedaan heeft en door Regan is geholpen.
(Deel III). Ruim een half jaar later komt Ulick, opgejaagd door de soldaten, om in
het moeras. Roberts moeder is ontdaan als ze het bericht verneemt, Roberts vader
blijft er kalm onder. Jaloersheid is aan die reactie niet vreemd. Hij verbiedt zijn vrouw
naar de nachtwake voor Ulick te gaan. Maar ze verschijnt daar toch, spreekt er zelfs
de klacht uit. Tijdens die wake vraagt Maureen Gallagher aan Peter Mac Carthy of
hij Ulick voor haar wil wreken. Roberts moeder had wel de klacht geuit, maar niet
de vervloeking gesproken. Dat moet Peter later doen, als hij de leeftijd ervoor heeft.
(Deel IV). Robert gaat bij een Schotse koopman in de leer en keert eerst anderhalf
jaar later terug. De toestand is dan nogal veranderd: nieuwe misoogsten, hernieuwde
pachtverhogingen. Maar het ingrijpendste feit is, dat Lady Eleanor, de moeder van
Sir Percy, bevolen heeft dat de pachten van de kleine percelen moeten worden
opgezegd en dat de samengevoegde stukken grond voor veeteelt geschikt moeten
worden gemaakt. Robert, die bij zijn vader in dienst komt, ontdekt twee geheimen:
zijn vader past, waar nodig, de pacht bij en zijn moeder
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schrijft Sir Percy brieven waarin ze hem verzoekt in Ierland te komen wonen. Aan
het eind van dit deel troont Peter Mac Carthy Robert mee de hei op. Hij zal de door
Maureen gevraagde vervloeking uitspreken. Hij richt die vervloeking onverwacht op
Roberts vader, waarop Robert hem aanvalt. De tuberculeuze Peter spuwt bloed en
sterft.
(Deel V). Een half jaar later komt Sir Percy. Zijn komst is toevallig en heeft niets
met Regans epistels te maken. Hij is in gezelschap van zijn moeder en tante en
heeft uitsluitend de bedoeling wat te jagen. Maar het volk, door de samenvoegingen
in zijn bestaan bedreigd, loopt te hoop. Sir Percy, in het nauw gedreven, maakt zijn
rentmeester allerlei verwijten, verraadt zijn geheim en ontslaat hem ten slotte.
Bovendien onthult hij dat Regan hem brieven stuurde (die hem alleen maar
verveelden) en beschuldigt hij haar in bedekte termen van overspel met Ulick Mac
Carthy, waarna hij, tamelijk fier voor zijn doen, verdwijnt. Roberts moeder verzekert
haar man dat ze onschuldig is, maar hij gelooft haar niet en gaat met een geweer
naar buiten, waar hij direct wordt neergeschoten. Robert en zijn moeder dragen het
lijk naar het bordes van het kasteel waar Regan door het uitspreken van
vervloekingen vergeefs probeert de landheer terug te roepen.
Uit de samenvatting wordt duidelijk, dat de eigenlijke intrige van de roman (de
beide geheimen en hun openbaring aan het eind) in de twee laatste delen schuilt.
Slechts Regans verhouding met Ulick, de directe aanleiding tot de dramatische
ontknoping, verbindt de eerste drie delen met de laatste twee. Ook uit de hoeveelheid
tekst blijkt dat het zwaartepunt van de roman voorbij het midden ligt. Deel I telt 33
bladzijden, deel II eveneens 33, deel III 31, deel IV 56 en deel V 41. De eerste drie
delen zou men, met enige overdrijving, ‘introducerend’ kunnen noemen. Ik moet
hierbij wel opmerken, dat Vestdijk ervoor gezorgd heeft door allerlei nevenmotieven
(verliefdheden, verzetsdaden, vervloekingen, spionage) de samenhang van de
romantekst hechter te maken dan de kale intrige aangeeft. Maar de hoofdlijn vertoont
toch het beeld van drie delen expositie en twee delen verwikkeling en ontknoping.
Ook het schema laat dit zien. Men zou kunnen menen, dat een romanschema
zoiets is als een samenvatting-vooraf. Maar dat is slechts zeer ten dele waar. Het
is niet altijd precies uit te maken wat Vestdijk in eerste instantie noteerde. Hij heeft
later (zelfs nog tijdens het schrijven van de roman) allerlei opmerkingen aan het
aanvankelijk geschrevene toegevoegd. Maar zoveel is toch wel duidelijk, dat de
inhoudsweergave van de eerste delen zich beperkte tot enkele

P. Kralt, 'Paradoxaal is het gehele leven'. Het oeuvre van Vestdijk

97
zinnen in telegramstijl en wat kernwoorden. De roman opent met een magnifieke
eerste bladzijde waarin Robert Farfrae naar huis loopt, terwijl hij onderweg de
bevroren plassen kapot trapt. In het schema staan slechts wat kernwoorden: ‘Vorst
- bloote voeten, stroo - sleepkar - slee - voetstappen - muur - aardappelen’.
(Afbeelding 1). Ik schrijf drie zinnen uit de eerste alinea van de roman over; men
ziet dan hoe de notitie tot romantekst wordt.
Het vroor toen ik er voor het eerst van hoorde. Ik had voor de Browne
Arms staan kijken, waar de boeren uitspanden om te gaan drinken, en
waar de dagloners van Montaggart stonden te praten, met stro om hun
blote voeten, en drukke armbewegingen om warm te worden. Ik had daar
alleen gestaan; de jongens had ik weg laten trekken, zonder afscheid van
hen te nemen; zij hadden mij gezegd dat de sneeuw niet pakte, nu het
vroor, dus hoefde het mij ook niet te spijten, dat ik niet met hen spelen
mocht. Toen ik de oude Patrick Kelly met zijn sleepkar vol turf voorbij zag
rijden, met grote snelheid tegen de helling op, want de sleepkar was nu
een slee, volgde ik zijn voorbeeld en ging naar huis, zonder Peter Mac
Carthy of Patsy Donoghue, en liep te midden van grote, witte vakken, ongewoon groot en ongewoon wit, want hoe vaak sneeuwde het bij ons?
De notitie slaat op sfeerbepalende elementen, niet op de handeling. Er staat niet
dat Robert van de Browne Arms naar huis loopt, er staat wat hij bij de herberg en
onderweg ziet. In feite bestaat de hele bladzijde uit dit soort opmerkingen. Wie het
verhaal niet kent, kan het onmogelijk uit deze aantekeningen reconstrueren. Ergens
onderaan staat het woord ‘Tuinman’. Dat betekent dat Vestdijk van plan was Patrick
Donoghue op deze plaats in de roman te introduceren. Deze Patrick heeft, net als
zijn zoon Patsy, de rol van verklikker: via deze mensen weet Sir Percy van de
verhouding tussen Regan en Ulick. Toen Vestdijk het woord noteerde, moet hij die
achtergrond in gedachten gehad hebben. Maar in het schema is daar niets over te
vinden.
Zo gaat het door. Op de ene pagina staat wat meer informatie dan op de andere,
maar het verschil is gradueel. Heel summier is hoofdstukje II, 1 aangeduid, dat de
moord op Dennis Murray beschrijft. In de roman bestrijkt het hoofdstukje zes en een
halve bladzijde, in het schema staan twee woorden: ‘Begin Moord’. (Afbeelding 5).
Korter kan het niet.
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Bij het vierde deel komt de omslag. Op de bladzijden die het derde deel weergeven,
staat hier en daar al wat meer handeling vermeld, vanaf het vierde deel is in feite
de handeling beschreven. Weliswaar is alles in telegramstijl en met veel afkortingen
genoteerd, maar het verloop van de handeling is nu toch te volgen. Zo begint
bijvoorbeeld deel IV:
Terug, na anderhalf jaar, in voorjaar '59 dus. Ontgroeid aan L. en M. die
elkaar altijd in evenwicht hadden gehouden; maar nu was 't evenwicht
verbroken. Na Tralee Ballyvourney heel arm, maar ook stijgende armoede
en ontevredenheid. Aardappelen slecht, op de grens v. hongersnood. De
eerste ontruiming plaatsgehad, al was 't een duidelijk geval van onwil.
Tendens om pacht te verhoogen.
Vergelijken we deze opmerkingen met de schematische notitie die het begin van
deel I aangeeft, dan springt het verschil in het oog. Bij deel I lokale details, bij deel
IV verhaalinhoud, bij deel I alleen woorden, bij deel IV telegramachtige, maar
begrijpelijke zinnen.
Veel van wat opgetekend is, slaat nu ook op de hoofdlijn van het verhaal; het
schema gaat lijken op een uittreksel, al zijn er nog korte notities over allerlei bijzaken.
Uit heel deze opzet blijkt mijns inziens, dat de romanintrige die Vestdijk voor ogen
zweefde inderdaad eerst in de delen IV en V echt aan bod komt. Deze nog vage
plot wilde hij voor zichzelf verhelderen en daarom schreef hij de hoofdlijn ervan op.
In een radio-interview op maandag 15 februari 1993 maakte Jeroen Brouwers enkele
opmerkingen over het schrijven van een roman. Hij vond dat veel moeilijker dan het
schrijven van een essay. Een essay heeft een onderwerp, er zit een lijn in die je
van te voren uitstippelt. Met een roman is dat anders. Het is niet zo, dat je eerst een
verhaal verzint, dat vervolgens in klad zet, om het daarna alleen nog maar in te
kleuren. Zo werkt dat niet, zei Brouwers, althans niet bij mij. Een roman zet mij
iedere dag weer voor verrassingen; alles wat gebeurt, gebeurt onverwacht.
Het lijkt erop dat Vestdijk anders werkte. Hij ‘verzon’ een verhaal. Dat wil zeggen:
zijn ideeën omtrent de te schrijven roman namen steeds vastere vormen aan.
Motieven doken op, dramatische verwikkelingen ontsponnen zich, er
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ontstonden allerlei verhaallijnen. Vestdijk had dan de behoefte deze gedachten ‘voor
zich te zien’, opgeschreven in een schrift. Hij zette de roman ‘in klad’, om het in
Jeroen Brouwers' woorden te zeggen. Daarna kwam het schrijven, het ‘inkleuren’.
Maar dit alles betekent niet dat de roman voor Vestdijk geen verrassingen in petto
had. Al schrijvend deden zich niet voorziene moeilijkheden voor. Er waren ook
nieuwe invallen, die hij pas verderop gebruiken kon. Er moesten bepaalde
uitdrukkingen onthouden worden, omdat die later terug zouden keren. Hij bleek een
onduidelijk beeld te hebben van een bijfiguur. Hij vroeg zich afwaar hij een
beschrijving zou inlassen. Hij corrigeerde zichzelf, overwoog hoe hij iets zou laten
gebeuren. Aan Willem Pijper schreef hij op 26 maart 1945 dat hij op de poëzie was
8
overgegaan, omdat hij op de huiskamer aangewezen was. Voor proza had hij strikte
afzondering nodig. Maarten 't Hart verbaasde zich over deze op het eerste gezicht
9
merkwaardige ‘omgekeerde behoefte’: iedereen zou anders verwachten. Maar de
bovengenoemde complicaties maken ze begrijpelijk. Bij het schrijven van een roman
komen zoveel problemen van verschillende aard aan de orde, dat de uiterste
concentratie vereist is. Poëzie is van nature begrensd, proza open. Steeds moet er
gekozen worden - en kiezen betekent: overwegen, rekening houden met vroegere
keuzes, consequenties overzien.
Van al deze problemen en overwegingen getuigt het schema. Het staat vol
opmerkingen. Overal staan notities: boven, onder, in de kantlijn, tussen de regels.
Dat maakt het schema tot een wirwar van verwijzingen, een netwerk van pijlen en
verbindingslijnen. Maar dat maakt het ook uiterst boeiend. We hebben geen gaaf
klad voor ons, maar we kijken als het ware naar het ontstaan van een roman. Dat
geldt ook voor het schema van deel IV en V, waarin de aangegeven verhaallijn
overwoekerd is met opmerkingen. Het schema gunt ons een blik op het creatieve
proces, op de ingevingen, op de vragen, op de beslissingen.
Wat mij opviel, is het belang dat Vestdijk hechtte aan allerlei ogenschijnlijk
onbetekenende details. Ik geef een voorbeeld. De oude Tom Gallagher die met zijn
vrouw en dochter uit zijn hut gezet is, krijgt een andere hut aangeboden. Een flink
aantal verhaaldraden hebben met die aanbieding en de gevolgen ervan te maken.
Het voert te ver die hier allemaal uit te spinnen; in het schema vinden we de meeste
ervan terug, maar niet eens allemaal. Wáar die hut staat, hoe het uitzicht is - dat
lijkt van weinig betekenis. Maar juist daarover vinden we een opmerking: ‘Klein hutje
op grens v. grasland, uitzicht op veen vroegere moeras’.
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(Afbeelding 6). Uit zo'n notitie blijkt, dat Vestdijk de door hem gecreëerde situatie
zo scherp mogelijk voor zich wilde zien. Hij vertelde over een land waar hij nooit
geweest was en waar hij waarschijnlijk nooit heen zou gaan, zoals hij in een brief
10
aan Theun de Vries schreef. Hij ontwierp een landstreek. Sprekende details
moesten die landstreek verhelderen tot een landschap.
Een aantekening als die over het hutje van Tom Gallagher betreft de entourage
van het verhaal. Het schema wemelt van dit soort notities. Het is erg verleidelijk er
nog meer te behandelen; bij veel ervan kan men iets leren omtrent Vestdijks
opvattingen over de roman. Zij vormen fraai illustratiemateriaal bij zijn theoretische
uiteenzettingen over dit onderwerp, zoals in de essays ‘De psychologie in de roman’
(in Zuiverende kroniek), ‘Over de compositie van de roman’ (in Muiterij tegen het
etmaal. Deel I) en ‘Het lyrisch beginsel van de roman’ (in De leugen is onze moeder).
Ik geef nog een ander voorbeeld, een notitie als die over de hut, maar waaruit heel
andere conclusies te trekken zijn.
Op pagina 2 van het schema noteerde Vestdijk de entourage van de huiskamer
van de Farfraes. Er staat dit: ‘Kamer: St. Patrick (vader kan 't niets schelen), Maria,
lampje. Vetkaarsen. Kleine bronzen varkens, gekocht v. marskramer’. De betekenis
van deze entourage wordt duidelijk, als we er de roman op naslaan. Vader Farfrae
is protestant (presbyteriaan), moeder Farfrae is katholiek. Zij bepaalt de aankleding
van de kamer: een beeld van Sint Patrick, een beeld van Maria, een lampje dat dat
beeldje moet verlichten. De vader laat dit alles onverschillig. De inrichting zegt iets
over zíjn karakter: de religie interesseert hem niet bijster veel, én ze zegt iets over
háar karakter: ze is een dominante vrouw. Maar het opvallendste van deze notitie
is wat ervan is weggelaten en wat er later is bijgekomen. De bronzen varkens hebben
de roman niet gehaald (ze droegen waarschijnlijk te weinig bij tot de karaktertekening;
bovendien was al eerder in de roman sprake van een ijzer dat men van een
marskramer had gekocht en voor dit soort herhalingen, dat blijkt ook uit
aantekeningen bij andere romans, hoedde Vestdijk zich met grote zorgvuldigheid).
Maar nu wat erbij kwam! In de kantlijn van de schemapagina schreef Vestdijk:
‘Geweer aan muur, met 't stempel v.d. sheriff’. Het is niet moeilijk te bedenken
waarom dat wapen erbij moest: aan het eind van de roman gaat Farfrae met zijn
geweer naar buiten en wordt hij doodgeschoten. De toevoeging is een precieze
toepassing van de bekende regel van Tsjechow: als je in het vijfde bedrijf iemand
dood wilt laten schieten, moet je in het eerste bedrijf een geweer aan de muur
hangen.
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3 Pagina 1 van het romanschema van ‘Ierse nachten’.
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4 Pagina 4 van het romanschema van ‘Ierse nachten’.

P. Kralt, 'Paradoxaal is het gehele leven'. Het oeuvre van Vestdijk

103

5 Pagina 5 van het romanschema van ‘Ierse nachten’.
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6 Pagina 10 van het romanschema van ‘Ierse nachten’.
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Over de romanpersonages vinden we weinig in het schema. Dat lijkt merkwaardig,
want Vestdijk was toch in de eerste plaats een schrijver van psychologische romans.
We zagen hierboven al dat de entourage diende om de personen te karakteriseren.
Maar Vestdijk maakte van de belangrijkste romanfiguren een apart overzicht, waarin
hij hun uiterlijk en hun voornaamste karaktertrekken noteerde. Vandaar dat in het
schema alleen een enkele, vergeten bijfiguur terechtkwam. In het schema van Ierse
nachten is boer Mac Manus zo'n figuur. Mac Manus is een kalme man, maar één
die zich weinig laat wijsmaken en die niet gemakkelijk te intimideren is. Vestdijks
typering van de man is ongelooflijk knap. Eigenlijk staat er helemaal niet hoe de
man is, slechts hoe hij eruit ziet. Maar dat uiterlijk (dat wil zeggen: de verwoording
ervan) spreekt boekdelen: ‘Ruim, heerschzuchtig gezicht
“biefstukroodprelatengezicht” groote afstand ts kin en neus Buikje. Nekplooien,
gebogen, groote, iets gebogen neus, puntige kin’. Let erop, dat Vestdijk niet alleen
het béeld dat hij van de man had, noteerde (ruim, heerszuchtig), maar ook het wóord
dat hij daarvoor wilde gebruiken (biefstukroodprelatengezicht). Ook een
psychologische roman is tenslotte ‘een wereld in woorden’.
Ik zei dat het schema ons getuige liet zijn van het creatieve proces. Op geen enkel
punt is dat zo duidelijk, als op dat van Vestdijks aarzelingen wáar een bepaald
gegeven te plaatsen. Ierse nachten is een historische roman. Het boek speelt in
een Ierland waarin folklore en overlevering een voorname plaats hadden. Van de
talrijke Ierse verhalen die hij bij zijn voorstudie tegengekomen was, moest hij er een
aantal in de roman verwerken. Maar welke, en waar? Voor zulke artistieke
beslissingen bestaan geen regels. Het is een kwestie van intuïtie. Dus ook één van
aarzeling en overweging. Het schema van Ierse nachten toont daarvan een paar
mooie voorbeelden.
Het aardigste zijn de overwegingen bij het verhaal van koning Connaught.
(Afbeelding 4 en 5). Die reisde van de ene onderdaan naar de andere en vrat ze
allemaal kaal; hij ontbeet met twee vette koeien, een varken, dertig eieren, zestig
pannenkoeken en een vat bier. Deze Ierse Holle Bolle Gijs kon in een roman over
honger en armoede niet gemist worden. Maar waar dit volksverhaal in te voegen?
Aanvankelijk had Vestdijk gedacht aan het eind van hoofdstukje 4 van deel I. Hij
wilde het in verband brengen met de gulzige vrienden van Robert Farfrae. Maar hij
bedacht zich en schreef: ‘in II begin: hongersnood; moeder vertelde hem dit als kind
in Tralee’. Met deze situering werd koning Connaught een
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contrastfiguur: zijn vraatzucht moest de ellende van de hongersnood scherper doen
uitkomen. De plaatsing aan het begin van deel II beviel Vestdijk echter ook niet. Hij
noteerde: ‘in 2, bij de magere meisjes’, dat wil zeggen: de koning verhuisde van
hoofdstukje 1 naar hoofdstukje 2, omdat Vestdijk hem niet met een abstract begrip
als ‘hongersnood’ wilde confronteren, maar met mensen, slachtoffers van de honger:
de magere meisjes. Bijna was nu alles rond, alleen de plaats van de inlassing
veranderde nog één keer. In het schema staat, als laatste opmerking bij deze kwestie:
‘later, in IV.’ En daar is de koning inderdaad terechtgekomen, als een verhaal dat
Roberts moeder hem vertelde toen ze in Tralee woonden en de hongersnood heerste
- terwijl Robert op de gedachte aan dat verhaal komt naar aanleiding van de magere
meisjes uit het dorp van zijn jeugd. Men ziet het: het komt terecht, en het komt daar
terecht waar de schrijver het wil. Maar het gaat niet vanzelf.
Kwesties als die rond de veelvraat Connaught (waar? en in welk verband?) zou
men regiekwesties kunnen noemen: ze slaan niet op wát de schrijver moet vertellen,
maar hóe hij dat doen zal. Van dergelijke regieaanwijzingen wemelt het schema.
Een roman schrijven is niet eenvoudigweg het neerpennen van een reeks
gebeurtenissen, het is veeleer een kwestie van uitkienen: dialogen,
ruimtebeschrijvingen, karakteranalyses, verslagen van gebeurtenissen, invoegingen
van herinneringen, enzovoort en zo verder. Waar moet wat? Het moet gedoseerd
aanwezig zijn en het moet allemaal in elkaar grijpen. Er bestaan geen literaire wetten
die dit voor de schrijver regelen. Iedere roman stelt zijn eigen eisen. Vandaar notities
in het schema als: ‘Beschrijf entourage’ (afbeelding 3, midden onder), ‘Nu vooral
over Peter’ (afbeelding 4, tweede regel van boven), ‘Jongens individualiseeren’ en
‘Niet melodram. maken’.
Ten slotte: een roman bestaat uit zinnen, hij is, naar het door mij al eerder
geciteerde woord van Dresden ‘een wereld in woorden’. Dat lijkt een platitude
(misschien is het dat ook wel), maar we zijn al te vaak geneigd deze simpele
waarheid te vergeten. We beschouwen de roman dan als een verslag van iets wat
gebeurd is, met de nadruk op ‘gebeurd’. Maar er is niets gebeurd, er is alleen
geschreven, er zijn zinnen gemaakt. En het zijn de zinnen die indruk maken en
blijven hangen. Iedere Vestdijkliefhebber kent de beroemde laatste zin van Terug
tot Ina Damman, een zin die ik in het eerste opstel van deze bundel al eens
gedeeltelijk geciteerd heb:
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Maar zijn voeten raakten zwaar de aarde, zwaar en knarsend op het
kiezel alsof zíj het alleen hadden te bepalen hoe onwankelbaar trouw hij
blijven zou aan iets dat hij verloren had, - aan iets dat hij nooit had
bezeten.
Jaren geleden, toen ik voor de eerste keer Ierse nachten las, kwam ik een
dergelijke zin tegen: beeldend en suggestief, zo'n zin die indruk maakt zonder dat
je kunt zeggen waarom dat zo is. Hij staat aan het eind van deel I; hij beschrijft het
geluid van de doedelzak.
Nog in mijn slaap hoorde ik hem razen; en voor ik in slaap viel hoefde ik
niet bang te zijn, of aan de goede lieden te denken, zozeer sterkte mij die
weemoedig dreunende grondtoon, waarvan ik de klank in mijn latere
leven, toen ik allang geëmigreerd was, alleen nog teruggevonden heb in
de uithoeken van wijde, verlaten havens, waar transatlantische stoomboten
vertrekken in de ochtendmist.
Tot mijn genoegen ontdekte ik bij de bestudering van het schema, dat het hier
inderdaad gaat om een zin die Vestdijk zelf als een essentieel element van de roman
gezien heeft. Het rudiment ervan staat op pagina 2, als einde van het tweede
hoofdstukje:
Slot: niet bang; doedelzak (Peggie en Maria voor deur): grondtoon, later
alleen nog gehoord in misthoorns en verre {fluit} van transatlantische
stoombooten.
Dat zo'n zin voor Vestdijk uitermate belangrijk was, blijkt niet alleen uit deze notitie
(hij wilde voorkomen, dat hij zijn inval vergat), maar ook uit de verplaatsing: van het
midden van deel I naar het einde van deel I, dat is: van een onopvallende naar een
opvallende plaats.
Een bijzonder boeiend aspect van het romanschema vormen de verschillen met de
uiteindelijke romantekst. Het zijn er niet zoveel, omdat Vestdijk de meeste van zijn
herzieningen al in het schema zelf noteerde. Maar de enkele die er zijn, geven ons
een goed inzicht in Vestdijks roman-opvatting. Ik behandel hier de twee opvallendste
afwijkingen.
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De eerste is de opbouw van het eerste deel. In het overzicht heb ik de voornaamste
gegevens uit het schema naast die uit de roman gezet waarbij ik ze zo geformuleerd
heb, dat duidelijk te zien is hoe de verschillende onderdelen verschoven zijn. Maria
is de keukenmeid van de Farfrae's, Biddy is de vrouw van de tuinman, Patsy is haar
zoon, Peggie is een vriendin van Maria, Desmond O'Sullivan is de broer van Regan
en een vriend van Ulick Mac Carthy.
Uit de schemagegevens is met weinig moeite af te leiden wat Vestdijk voor ogen
moet hebben gestaan met dit eerste deel. Het hoofdthema (afwezigheid) wilde hij
meteen aan de orde stellen. De verhaallijn Peter Mac Carthy moest hier beginnen.
(Deze verhaallijn is een belangrijk secundair motief. Peters moeder kleedde hem
als een meisje, omdat ze bang was dat de elfen hem anders zouden wisselen, de
jongen raakt daardoor gefrustreerd, vol wraakgevoelens, richt daarom zijn vervloeking
op James Farfrae, Roberts vader, die op het dramatische hoogtepunt van de roman
inderdaad omkomt). Bovendien wilde Vestdijk via de dood gevroren Peter Sullivan
de sociale wantoestanden aanduiden. De tuinman en zijn vrouw en zoon (die de
rol van verklikkers hebben) moesten geïntroduceerd worden. En ten slotte was het
noodzakelijk dat een van de verhaallijnen die tot de dramatische ontknoping in het
vijfde deel zou leiden, in dit eerste deel aan zou vangen - ik bedoel de verhouding
tussen Regan Farfrae en Ulick Mac Carthy. Dit laatste punt was ongetwijfeld het
belangrijkste. Daarom is in deel I het bezoek van Ulick aan het gezin Farfrae de
alles beheersende scène. Alle aandacht moest daarop gericht zijn.
Wat gebeurt er nu in het schema? Daar vindt het bezoek al in het tweede
hoofdstukje plaats. In feite is het deel daarmee over zijn hoogtepunt heen. Wat erna
komt, is herhaling (een gesprek tussen Robert en zijn moeder over Peter Sullivan,
zelfs een tweede gesprek tussen de pastoor en Regan over hetzelfde onderwerp),
of het aan de orde stellen van een secundair motief (Peter Mac Carthy). De
dramatische opbouw van deel I is uiterst zwak, een andere conclusie is niet mogelijk.
De uiteindelijke romanversie is een duidelijke verbetering. Ook hier wordt tot drie
keer toe over Peter Sullivan gesproken, maar nu in een opgaande lijn; de personen
die over hem spreken zijn steeds van meer maatschappelijk gewicht: eerst de
keukenmeid, dan Regan, dan de pastoor. De hoofdstukken 3 en 4 behandelen hier
één avond, zodat de onderwerpen ervan in elkaar overvloeien. Zo komt het
onderwerp ‘Peter Mac Carthy’ als vanzelf aan bod en staat het niet zo
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Overzicht van het eerste deel van ‘Ierse nachten’.
Schema
1.

a. Begin

Roman
1.
a. Begin: naar huis.

b. Nacht: gedachten
over afwezige,
vader, kippen.

b. Gesprek met keukenmeid Maria
o.a. over doodgevroren Peter
Sullivan, over afwezigheid en
afwezige landheer.

c. Naar kasteel.
Verzorgen van
turfvuren.
2.

3.

a. Bezoek vader
2.
Kavanagh. Hij praat
o.a. over Peter
Sullivan.

a. Nacht; gedachten over o.a. zijn
vader, kippen.

b. Bezoek Ulick
Mac Carthy en
Desmond
O'Sullivan.

b. Maakt met moeder, Maria, Biddy
en Patsy vuren aan in kasteel. Zij
praten o.a. over Peter Sullivan.

a. Gesprek met
3.
moeder o.a. over
doodgevroren Peter
Sullivan.

a. Gesprek in keuken met Maria en
Peggie over Peter Mac Carthy als
meisje.
b. Gaat naar woonkamer. Daar is
vader Kavanagh. Hij praat o.a. over
Peter Sullivan.

4.

a. Gesprek met
Maria en Peggie
over Peter Mac
Carthy als meisje.

4.

a. Ulick Mac Carthy en Desmond
O'Sullivan komen op bezoek.

b. Moeder praat
met pastoor, o.a.
over Peter Sullivan.
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apart als in het schema. Maar de belangrijkste verbetering is natuurlijk de verplaatsing
van het bezoek van Ulick en Desmond naar het einde. Nu werkt dit deel zich
langzaam naar een hoogtepunt toe en komt ook die gegoten zin over de toon van
Ulicks doedelzak op een cruciale plaats: hij wordt de slotzin van een romandeel.
Het tweede grote verschil tussen schema en roman betreft het slot van het boek.
Het gaat om twee ogenschijnlijk kleine feiten, die evenwel zwaar zijn van betekenis.
De eerste is de afzwakking van de verhouding tussen Regan en Ulick. Sir Percy
heeft de rentmeester gesuggereerd, dat Regan overspel heeft gepleegd met Ulick.
Als hij weg is, vraagt Farfrae daarnaar. Volgens het schema zegt zij dan, dat ze
altijd van Ulick gehouden heeft. Volgens de roman ontkent ze; ze heeft Ulick wel
verborgen, maar daar bleef het bij. In beide gevallen neemt Farfrae zijn geweer en
stormt in wanhoop naar buiten, waar hij dadelijk wordt doodgeschoten. Maar in de
romanversie is de dood van de rentmeester nog zinlozer geworden dan hij al was
- en om die zinloosheid was het Vestdijk te doen. Bovendien is nu Sir Percy, met
zijn valse suggestie, veel duidelijker schuldig aan die dood dan wanneer er een
spoor van waarheid in zijn onthullingen gestoken had. En hij moest de schuldige
zijn - dat is de kerngedachte van de roman: de afwezige die verantwoordelijk is voor
het kwaad.
Het tweede feit is de geestestoestand van Regan na de dood van haar man. In
het schema lezen we:
Slot: moeder overspannen, draagt m.R. lijk n. deur v. kasteel. Dan
herinnert ze zich doedelzak. Deur v. kamer op slot, weet niet waar sleutel
is. Loopen n. 't raam. Klok stil, en begint ineens te tikken! Moeder beveelt
hem Sir P. achterna te gaan en dood te schieten. Geeft hem revolver v.
Farfrae mee.
De kwestie van de kamer met de klok en (Ulicks) doedelzak laat ik buiten
11
beschouwing. Het gaat mij er hier om, dat Vestdijk Regan in het schema
‘overspannen’ noemt. In de roman benoemt hij haar toestand niet (hij vertelt alleen
wat ze doet en zegt), maar in zijn brief aan Theun de Vries noemt hij haar
12
‘krankzinnig’. Haar gedrag laat ook geen andere diagnose toe. Met andere woorden:
Vestdijk heeft haar toestand ‘verhevigd’, zij is er veel erger aan toe dan aanvankelijk
in de bedoeling lag. Dat blijkt vooral uit het slot. Volgens het schema beveelt
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zij haar zoon Sir Percy achterna te gaan en dood te schieten. Dat lijkt me niet
ongewoon, daar is ‘in te komen’. Maar in de romanversie wil Regan door middel
van een vervloeking Sir Percy dwingen terug te keren. En dat is buitenproportioneel.
Robert kan haar dan ook in dit bijgeloof niet volgen.
Om drie redenen is dit slot veel gelukkiger dan het eerst voorgenomene. Ten
eerste suggereert het de gegroeide afstand tussen moeder en zoon. Ten tweede
sluit het aan bij het motief van de vervloekingen uit deel III en deel IV. Bij de
nachtwake wilde Regan de vervloeking niet uitspreken. Daarop vroeg Maureen
Gallagher Peter Mac Carthy dat te doen. Hij deed dat veel later, toen hij Roberts
vader vervloekte. Nu spreekt Regan de vervloeking dus alsnog uit. En ten derde
krijgt het bijgeloof, toch een belangrijk thema van Ierse nachten, in dit einde een
laatste accent. Het slot beantwoordt op deze manier volkomen aan de geheimzinnige
sfeer die in de roman steeds aanwezig is.

Eindnoten:
1) Briefwisseling, p. 94.
2 Vestdijk heeft zijn aantekeningen gesystematiseerd op zeven bladen die hij ‘Motieven’ noemde.
De hier genoemde onderwerpen zijn aan die bladen ontleend.
3 Zie A.C.M. Vestdijk-van der Hoeven: ‘Nawoord’. In: S. Vestdijk: Ierse nachten, Amsterdam 1992
(achttiende druk), pp. 221-227.
4 Briefwisseling, p. 95.
5 R.A. Cornets de Groot: ‘Ierse en on-Ierse kwesties’.
6 Briefwisseling, p. 97.
7 Ik reconstrueer deze voorgeschiedenis uit de Briefwisseling, pp. 94-98 en 101-102.
8 Merlijn, p. 120.
9 Maarten 't Hart: ‘Unieke documenten’.
10 Briefwisseling, p. 94
11 Zie hiervoor mijn Door nacht en ontijd, pp. 31-70.
12 Briefwisseling, p. 97.
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De onvergetelijke Gerritje
Vestdijk heeft herhalingen niet geschuwd. Personen, gebeurtenissen en relaties die
men in zijn poëzie aantreft, vindt men vaak ook in zijn proza. De schilder El Greco
is onderwerp van het gedicht ‘El Greco’ (V.G., deel I, p. 47) en hoofdpersoon in de
roman Het vijfde zegel. De verhouding tussen een doge en een cicisbeo komt voor
in het sonnet ‘Doge en sigisbeo’ (V.G., deel I, p. 106) en in het verhaal ‘Doge en
cicisbeo’. De gegevens in de Anton Wachtersfeer vertonen een nog complexer
patroon. Dat komt omdat er een biografische werkelijkheid aan ten grondslag ligt
die vorm kreeg in de poëzie én in het aanvankelijk onuitgegeven Kind tussen vier
vrouwen, dat op zijn beurt stof leverde voor enige Anton Wachter-romans en voor
enkele andere verhalen en romans. Er zijn dus veel lijnen en dwarslijnen mogelijk.
Zo is er het geval Piet Fekkes, een jongen uit Vestdijks jeugd die pesterige Ot en
Sienliedjes maakte en zong. In de jaren vijftig deed hij dat nog een keer voor Nol
1
Gregoor; zijn jeugdfoto staat in diens boek. Op zijn optreden gaat het sonnet ‘De
stier’ uit de reeks ‘Jeugdvrienden’ (in Berijmd Palet, 1933) (V.G., deel I, p. 17) terug.
Als Jelle Mol komt hij vervolgens zowel in Kind tussen vier vrouwen als in de eerste
drie delen van de Anton Wachterserie voor. Het geval Jules Ribbens (ook met een
foto in het Gregoorboek vertegenwoordigd) is iets ingewikkelder. De jonge Vestdijk
bewonderde de enige jaren oudere knaap op afstand. Dat blijkt uit het sonnet ‘De
ongrijpbare’ uit de reeks ‘Jeugdvrienden (Tweede serie)’ (in Kind van stad en land,
1936) (V.G., deel I, p. 178). Hugo Verwey uit Kind tussen vier vrouwen is zijn alter
ego. Maar toen Vestdijk de roman herschreef, bande hij hem uit, omdat naast Ina
2
Damman voor een tweede adoratie geen plaats was. Zo kreeg Jules Ribbens/Hugo
Verwey zijn eigen verhaal, ‘De bruine vriend’, dat overigens op een enkel gegeven
na geheel fictief is.
Nog weer anders is het geval Tye Roodenhuis: een roodharige meidengek uit
Vestdijks jeugd (Gerrit Hofman, alias Jan Breedevoort, wist daarover nog een aardig
3
verhaal aan Nol Gregoor te vertellen ), die als ‘De vuurhagedis’ in de son-
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netten werd ondergebracht (V.G., deel I, p. 16) en als Gerrit Bolhuis zowel in Kind
tussen vier vrouwen als in de latere Wachter-romans een plaats heeft. Zijn eigenlijke
naam gebruikte Vestdijk, ik denk een beetje gnuivend, voor de hoofdpersoon uit
Else Böhler, Duits dienstmeisje, een man op wie hij lijkt als het negatief op een foto.
De parallellen beperken zich niet tot personen. De sfeer van Amsterdam,
vakantiestad der kinderjaren, krijgt drie pagina's in Kind tussen vier vrouwen (p.
179-181), twee keer twee regels in Sint Sebastiaan (p. 98 en 101), een gedicht in
Kind van stad en land (namelijk ‘Amsterdam’, V.G., deel I, p. 203) en een korte
passage in Pastorale 1943 (p. 136).
Vestdijk hoedde zich voor overlappingen in zijn proza. Gebeurtenissen uit Kind
tussen vier vrouwen (Antons verhaspeling van een sprookje van Andersen als hij
bij mevrouw Visser op bezoek is, bijvoorbeeld) die terechtkwamen in Meneer Visser's
hellevaart, werden geweerd uit de nieuwe Wachter-reeks. Dat hij zich die
overlappingen, zo gauw het om proza en poëzie ging, wel toestond, bewijst, dat hij
die twee gebieden als wezenlijk verschillend beschouwde. Een betoog als dit, waarin
een vergelijking tussen beide wordt ondernomen, zal zich dan ook moeten richten
op de essentiële verschillen tussen het Vestdijkgedicht en het Vestdijkproza.
Ik neem mijn uitgangspunt in Vestdijks poëtica zoals hij die verwoord heeft in het
eerste hoofdstuk van Albert Verwey en de Idee. Hij formuleert daar het verschil
tussen proza en poëzie als ‘oneindig’ tegenover ‘begrensd’. De moeilijkheden die
dat oplevert, verhult hij in veel verbaal vertoon, maar kan hij toch niet echt
wegwerken. Op pagina 9 maakt hij een strikte scheiding tussen proza en poëzie,
terwijl hij op pagina 12 het epos een overgangsvorm noemt. De theorie, die uitloopt
op de befaamde kiemcelgedachte, is dan ook alleen toepasbaar op het korte gedicht.
Ze gaat uit van een enkelvoudige gebeurtenis die in het gedicht verzelfstandigt,
maar die in de roman in een veel wijder geheel is opgenomen. Ze negeert niet alleen
de ‘stroom’ van het epos, maar ook de betrekkelijke geslotenheid van de roman als
geheel. Vestdijk werkt dit alles wel uit, draagt ook oplossingen aan, maar in principe
4
lijkt mij zijn visie innerlijk tegenstrijdig.
Voor een zuivere vergelijking is het nodig vast te stellen wát men wil vergelijken.
Er zijn twee mogelijkheden: of men stelt de roman als geheel naast het lange gedicht,
of men stelt de romanscène (als onderdeel van de omringende tekst) naast het
korte gedicht (als onderdeel van een reeks). De tweede vergelij-
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king (waartoe ik me hier wil beperken) is alleszins de moeite waard. Want het
Vestdijkgedicht is bijna altijd deel van een reeks, heeft derhalve op zijn minst één
functie die tegen het isolerende karakter ervan pleit. Mijn onderzoek is gericht op
deze vraag: in hoeverre komt de praktijk van Vestdijks dichterschap overeen met
zijn theorie? Of, anders gesteld: hoe essentieel is het verschil tussen romanscène
en gedicht in het werk van Vestdijk?
Ik verricht dit onderzoek aan de hand van de namiddagscène met het dienstmeisje
Janke en de context waarin ze is opgenomen: andere mededelingen over Janke
en duidelijk op de scène betrokken gebeurtenissen. Men zou dat geheel de
Janke-episode kunnen noemen. Dit complex komt in twee romans voor, in Kind
tussen vier vrouwen en in Sint Sebastiaan. Daarna analyseer ik het gedicht ‘De
meid’ en de context waarin het geplaatst is. Die is tweeledig: één keer staat het in
de reeks ‘Jeugd’ (in: Kind van stad en land) en één keer in de (niet als zodanig
5
aangeduide) reeks van acht erotische gedichten in Verzen. Het lijkt mij waarschijnlijk,
dat zowel de scène als het gedicht op dezelfde gebeurtenis teruggaat, in ieder geval
op een bijna overeenkomstig gebeuren.
Omstreeks 1904, 1905, toen Simon Vestdijk vijf, zes jaar was, diende in het gezin
Vestdijk dat in een bovenhuis aan de Spekmarkt in Harlingen woonde, de zeventienà achttienjarige Gerritje van der Zee. Zij was verloofd met Hessel Posthuma die in
een slagerij op de Grote Brede Plaats werkte. Nol Gregoor heeft indertijd enige
6
bijzonderheden over haar gepubliceerd. Tussen dit meisje en het kind Simon is
‘iets voorgevallen’: een zoen, geknuffel, een knuffelspel. Iets van alle dag in ieder
geval, maar ook iets wat op het kind een diepe indruk maakte. De precieze toedracht
is onachterhaalbaar, want Vestdijk heeft het gebeuren alleen fictioneel verwerkt.
De latere echtgenoot van Gerritje verklaarde tegenover Gregoor, dat dat verhaal
gelogen was. Maar wat er wel gebeurd was, zei hij niet. Het doet er ook niet toe.
Het gaat niet om de gebeurtenis, het gaat om de onvergetelijkheid van de
gebeurtenis. De indruk en de nawerking ervan.
Vestdijk beschreef een en ander in Kind tussen vier vrouwen. Het meisje kreeg
de naam Janke Dijkstra. (Een typerend Vestdijkspel: Janke was de naam van
7
Gerritjes opvolgster, de wisseling zee - dijk spreekt voor zichzelf). Hessel werd
Tjeerd, zijn slagersfunctie werd een bakkersbaan. In de roman (die begint als Anton
drie à vier jaar is en waarin herinneringen aan vroeger, aan het vorige huis, verderop
in de tekst betrekkelijk kort zijn aangeduid) is Janke vanaf de eerste
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bladzijden aanwezig. Een aantal verspreid vertelde anekdotes moet aangeven, dat
Anton haar op kinderlijke manier vereerde. Hij wandelt met haar (p. 15), hij vraagt
haar herhaaldelijk niet met Tjeerd te trouwen (p. 19), Jankes verjaardagsgeschenk,
een suikeren lam, bewaart hij dagen zonder er ook maar aan te likken (p. 19), hij
ziet hoe Janke een troep jongens die de kat Mimi pesten, wegjaagt (p. 29), hij gluurt
door het gaatje in de zoldervloer om haar en zijn moeder te zien, waardoor hij zich
in die grote, verlaten ruimte veiliger voelt (p. 30), zij bevrijdt hem, als hij op zijn eerste
schooldag onder stoeiende jongens bedolven wordt (p. 52), zij speelt op een
zondagmiddag, als zij op hem passen moet, met hem haar knuffelspel (p. 63-73),
zij is brutaal en Antons vader en moeder praten daarover (p. 73, 74), ten slotte gaat
ze weg; uit Meppel, waar ze nu met Tjeerd woont, stuurt ze een ansicht, Antons
eerste naaktfoto (p. 90). Karakteristiek voor Janke is het volkse (schorre stem, hand
met kloofjes, frisse rok en boezelaar) en het doortastende: ze is nergens bang voor.
Ze is in bijna alles het tegendeel van de wat verfijnde, aarzelende moeder.
Ongetwijfeld heeft Antons verering daarmee te maken.
De knuffelscène is uitvoerig beschreven: eerst over Janke in het algemeen, dan
over het zoekspelletje, dan anderhalve bladzijde naar het eigenlijke gebeuren toe,
dan het gebeuren zelf (Janke ligt op de grond en de kleine Anton ligt bovenop haar),
daarna nog de afwikkeling: het schaamtegevoel, de herinnering, het verdromen
ervan. De betekenis van de scène ligt in de ervaring van een warm, veilig en wijd
gevoel dat dit lichamelijke contact Anton schenkt. Via zijdelingse opmerkingen (over
Aäron de Vries, de zusjesdeken, het schuldbesef en juffrouw Mobach) wordt de
seksuele beleving bij het spel betrokken, maar de tekst laat er geen twijfel over
bestaan, dat het om een veel dieper en intenser gevoel gaat dan dat van de
seksualiteit alleen.
In de totaliteit van de intrige is de gebeurtenis van cruciaal belang: Janke is een
van de vier vrouwen naar wie de roman genoemd is. Zij is aanleiding tot een zeer
bepaalde beleving, voorwerp van een geheel eigen adoratie ook. Ze vertegenwoordigt
8
het natuurlijke en directe. De tekst waarin ze figureert is inderdaad proza zoals
Vestdijk dat opvatte: hij is naar alle kanten uitbreidbaar. Dat geldt allereerst voor de
namiddagscène. De beschrijving ervan had nog gedetailleerder gekund. De
toespelingen op het lichamelijke waren zonder bezwaar te vermeerderen. Alleen
doseringsoverwegingen werkten hier remmend. Maar ook de episode als geheel
vertoont gebrek aan omgrenzing. Compositorisch staan
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alle mededelingen los van elkaar. Er is geen antithetische of concentrische plaatsing.
Er is alleen aaneenrijging. Juist daardoor is de periode ongelimiteerd uitbreidbaar.
De grenzen zijn ook inderdaad overschreden: de scènes herhalen slechts, ze voegen
niets toe. (Het merkwaardige is, dat in het geheel van de roman de
Janke-geschiedenis te kort is: ze verdwijnt tussen de opeenhoping van tientallen
andere feiten, terwijl ze toch, structureel gezien, een hoeksteen is. Die situatie is
aan dezelfde opbouwfout als die binnen de Janke-episode zelf te wijten: de talrijke
scènes spiegelen niet, ze volgen elkaar alleen maar op).
In Sint Sebastiaan is de Janke-episode veel strakker georganiseerd. Ze is om te
beginnen duidelijker begrensd. Janke treedt voor het eerst op aan het eind van het
derde hoofdstuk van deel I. Anton heeft in Amsterdam in het ziekenhuis gelegen,
waar hij, voor de eerste keer, de angstloosheid heeft ervaren. Thuis valt alles tegen.
Er is een nieuwe meid, Janke, hij ziet haar door een gaatje in de zolder. Ook op die
plek is hij niet langer bang. Aan het eind van het vijfde hoofdstuk wordt Janke
ontslagen. De aanleiding is haar brutaliteit. (In Kind tussen vier vrouwen werd die
voor lief genomen, omdat ze toch spoedig ging trouwen). De ansicht komt uit
Rotterdam in plaats vanuit Meppel. De afstand is groter. De grens daardoor meer
gemarkeerd.
De periode is ook geconcentreerder dan in Kind tussen vier vrouwen. In totaal
komt het meisje vijf keer ter sprake: de introductie, het optreden tijdens de eerste
schooldag, de ontmoeting als Anton Annie Vermeer naar huis brengt, de
zondagmiddagscène, de nasleep. In die scènes is de aandacht strak op haar gericht.
In Kind tussen vier vrouwen zag Anton door het zoldergaatje zowel Janke als zijn
moeder. Nu is het alleen Janke. Hij speelt bovendien met haar door aan een touwtje
iets neer te laten. De knuffelscène is sterk ingekort. Het gebeuren met de kat Mimi
is er als een herinnering in opgenomen. Het zoekspelletje is tot een paar regels
teruggebracht. Het zout snoepen (verboden, net als het spel) is om zijn
intensiverende werking gehandhaafd.
De belangrijkste verandering met betrekking tot Kind tussen vier vrouwen is echter,
dat de Janke-scène en de omgevende tekst nu gegroepeerd zijn. Het gebeuren met
Janke is geplaatst tegenover dat met Annie Vermeer, tegenover Antons relatie met
zijn moeder en tegenover zijn manie van naakttekenen.
Annie Vermeer is het meisje op wie de jonge Anton ‘verliefd’ wordt. Zij komt op
een middag bij hem spelen. Dat gebeurt in Kind tussen vier vrouwen vijf weken na
het Janke-spel. In Sint Sebastiaan is Annies bezoek ervóor geplaatst. In
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de Janke-scène wordt aan dat bezoek gerefereerd. Er is nog een andere, opvallende
verbinding. Als Anton Annie naar huis brengt, komen ze een meisje tegen (de zus
van de meid van de Vermeers) die zegt: ‘Zijn jullie samen?’. Dat vervult Anton met
een trots geluksgevoel. In Sint Sebastiaan is dat meisje Janke.
Antons moeder is in de onveilige wereld van het kind een punt van rust en houvast.
Ze is ook iemand over wie hij een zekere macht heeft. Des te navranter en dreigender
is de droom waarin de kleine Anton haar ziet op een landweg, een eind van hem
verwijderd, terwijl ze hem aanstaart met een gezicht zonder uitdrukking. Die droom
staat in Kind tussen vier vrouwen ergens vooraan; in Sint Sebastiaan is hij geplaatst
tussen het namiddaggebeuren en het ontslag van Janke. Hij is zodoende de
9
tegenpool van het gelukkige lichamelijke contact tijdens de zondagmiddag.
Ten slotte is ook het naakttekenen in de groepering opgenomen. De afwijkingen
met Kind tussen vier vrouwen liggen hier vooral bij het naakt. In de eerstgeschreven
roman is, voor de Janke-scène, slechts sprake van de precieze tekeningen van oom
Kees, over naakttekeningen is nog in het geheel niet gesproken. In Sint Sebastiaan
is Anton inmiddels in Amsterdam geweest en heeft hij de naakttekeningen van oom
Moos gezien. Dát wil hij ook; daarover praat hij met Janke. (Vandaar dat de scène
verplaatst is van het najaar naar het daarop volgende voorjaar: er moest een
kerstvakantie tussen waarin Anton in Amsterdam had gelogeerd). De ansicht die
de ontslagen Janke stuurt, is nu een veel functioneler gebeuren: een bevestiging
van haar rol binnen de figuratie, die van de vertegenwoordigster van het lichamelijke.
De achtergrond van al deze ingrepen is inderdaad deze figuratieve functie. Het
centrale thema van Sint Sebastiaan is de overwinning op de angst. Het lichamelijke
contact met Janke bevrijdt Anton voor een kort moment van zijn angst, zoals het
verblijf in het ziekenhuis dat deed en het naakttekenen dat veel later zal doen. De
idee van de Janke-scène is, dat de lichamelijke beleving (het loskomen van het
eigen lichaam door het contact met de ander) de angst verjaagt. Om die idee te
verbeelden zijn bijna alle details die van Antons kinderlijke verering voor Janke
getuigen, geweerd. De scène zelf is, door de toespelingen van de verteller op de
erotische capaciteiten van de bakkersknecht, meer in het seksuele getrokken. Door
de hergroepering is een en ander ook veel strakker afgebakend ten opzichte van
andere belevingen. Janke is er in menselijk opzicht op achteruit gegaan, ze is
vervlakt tot een type. De boosheid van meneer Posthuma, die Sint Sebastiaan wel
niet als roman zal hebben gelezen, is enigszins begrijpelijk.
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Ondertussen is wel duidelijk dat, hoewel Sint Sebastiaan proza genoemd moet
worden, het Janke-gebeuren er veel ‘poëtischer’ in beschreven is dan in Kind tussen
vier vrouwen. ‘Poëtischer’ in vestdijkiaanse zin, want geconcentreerd en zo niet
geïsoleerd, dan toch omgrensd.
Hoe dan met ‘De meid’? Ik geef eerst de tekst van het gedicht. (V.G., deel I, p. 164).
Ik zit en ik drein en ik denk aan niets.
De aanrecht: een vesting, die deugt voor niets
Dan druipende borden en zout en kaneel;
En overal raadsel, als was er te veel
5 Warmte en ronding en lenigheid...
Sta op, tobbe, en spring, zij is van mij.
Al kwam er een hond, die van onder opspringt,
Klam en ruig in zijn hoekje, als zij zingt
Met een galm na de boodschap over de Sluis,
10 Ofverwend in de broeiing van 't heete fornuis,
Bij 't spatten van 't vet, spitse toovenarij, Sta op, tobbe, en spring, zij is van mij.
En kwam er een knecht, die een slager was,
Een slager, een vrijer, zoo stinkend van pas
15 Als een instelling die er al jaren bestond
Voordat zij mij insloot en zoende mijn mond,
Ik sloop door hammen- en worstenrij:
Sta op, tobbe, en spring, zij is van mij!
Maar laat mij, o duivel, nog 'n half uur droomen,
20 Voor de knecht en zijn hond bij het kind terugkomen!
Ik ben veel vergeten, heb veel verleerd,
Maar meer heeft mij als een verleiding verteerd
Het stijfblauw katoen dan fluweel en zij,
En jaren nog later, en jaren erbij...
25 Sta op, tobbe, en spring, zij is van mij!

P. Kralt, 'Paradoxaal is het gehele leven'. Het oeuvre van Vestdijk

120
In de eerste strofe worden twee figuren geïntroduceerd: een ‘ik’ (uit de eerste regel
kunnen we opmaken, dat het om een kind gaat) en een meid (die overigens slechts
indirect genoemd wordt: warmte, ronding, lenigheid; pas de laatste regel duidt haar
voornaamwoordelijk aan). De meid, en alles wat haar omgeeft en wat zij
representeert, is raadselachtig. Waarom dat zo is, blijft ongezegd. Maar uit de twee
laatste regels kunnen we opmaken, dat het iets met ‘lichamelijkheid’ en ‘opgaan in’
te maken heeft: gevoelservaringen die het kind natuurlijk niet kan plaatsen. Die
raadselachtigheid is overigens niet het enige. Er is ook een belemmering: de aanrecht
is een vesting. Het dreinen is nu wel begrijpelijk: het kind wil iets (het weet zelf
nauwelijks wat) en krijgt zijn zin niet.
De tweede strofe herhaalt, met indringender beelden, de constateringen van de
eerste. Dat gebeurt in de veronderstellende vorm, wat inhoudt, dat de situatie van
strofe I ongewijzigd is: het dreinende kind in de keuken en de meid voor de aanrecht.
We herkennen de ‘warmte en ronding’: zij zingt met een galm, zij staat in de broeiing.
We zien opnieuw de raadselachtigheid: spitse tovenarij, en we merken op, dat de
belemmering verhevigd is tot concurrentie: een hond die van onder opspringt - een
beeld even onschuldig als seksueel suggestief.
In de derde strofe (nog steeds in veronderstellende vorm) neemt die concurrentie
in het erotische toe: er is een slagersknecht, een vrijer. Maar er is in die derde strofe
ook iets nieuws: er ontstaat een spanning tussen het verleden (zij sloot het kind in
en zoende zijn mond) en het heden (hij zit en dreint). Nu is duidelijk waarom de
warmte en de ronding zo geladen zijn. Alledaags gezegd: de meid heeft het kind
eens geknuffeld en het kind wil (zonder eigenlijk te weten wat het wil) een herhaling.
Dat die dagelijkse situatie zo vol betekenis wordt, komt door de woordkeus, de
beeldspraak, de intensiverende, elkaar reflecterende regels en door de
situatietekening. Vooral dat laatste. De strofen zijn geschreven vanuit het kind. Maar
op de achtergrond vermoeden we een volwassen ‘ik’, een dichter, een arrangeur,
die dat ‘van onder opspringt’ in zijn dubbelzinnigheid doorziet. Juist door die spanning
tussen een (lyrisch) heden en een (verteld) verleden krijgt de seksualiteit haar
oorspronkelijke, onbegrijpelijke karakter terug.
In de vierde strofe spiegelt zich het complex van de eerste drie. Het blijkt dat de
dichter zit te dagdromen en zich die vroegere situatie in de keuken voorstelt. In de
eerste twee regels schuiven verleden en heden in elkaar.
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Maar laat mij, o duivel, nog 'n half uur droomen,
Voor de knecht en zijn hond bij het kind terugkomen!

De knecht en de hond kunnen bij het kind terugkomen - maar dat zou alleen in de
tijd van het kind mogelijk zijn. De dichter slaakt zijn verzuchting echter als volwassene
en ze geldt dus zijn gedagdroom van dit moment. De ‘knecht en zijn hond’ zijn reële
grootheden, ze kunnen zomaar de keuken binnenkomen en het samenzijn van kind
en meid storen, ze zijn tegelijk metaforen voor de dagelijksheid van het nu, die door
een enkele gebeurtenis een einde kan maken aan het gedroom. Verleden en heden
zijn één samengevloeide aanwezigheid, het spanningsveld van wat Vestdijk in
10
navolging van de kerkvaders ‘de wederbrenging aller dingen’ heeft genoemd. De
man die dagdroomt, is het kind dat dreint. Die toestand wordt als geluk ervaren en
alles wat haar kan storen als iets duivels.
De laatste regels van het gedicht voeren slechts ogenschijnlijk een nieuw element
in. Plotseling lijkt het te gaan om de tegenstelling katoen-fluweel, arme
dienstbode-rijke dame. De tegenstelling is typisch vestdijkiaans opgezet. In feite
bestaat ze uit de ineenschuiving van twee antithesen: 1. ik ben veel vergeten, maar
het katoen is me bijgebleven, 2. hoewel katoen stijfblauw is, heeft het me meer dan
fluweel verteerd. Door die ineenschuiving is de tijdsspanning allesbeheersend
geworden: het katoen is weliswaar stijfblauw, maar het hoorde bij de jeugd, toen
het kind de seksualiteit nog wezenlijk ervoer. De ‘toegevoegde’ vierentwintigste
regel (de eerste drie strofen hebben zes regels, de vierde heeft er zeven, een fraai
11
geval van wat tegenwoordig iconiciteit heet ) versterkt die tijdsspanning: jaren nog
later en jaren erbij, jawel, maar de dichter zit en droomt/dreint en de meid is
aanwezig, geheimzinnig en warm. Toen Vestdijk het gedicht voor het eerst
publiceerde, gaf hij het een motto van Max Brod mee, dat de tegenstelling
12
katoen-fluweel accentueerde. Het leidde eigenlijk de aandacht van de hoofdzaak
af: niet de zachtheid van het fluweel doet ertoe, maar de ronding en lenigheid van
het stijfblauw in die verleden tijd van het heden.
Mijn laatste zin omvat twee paradoxen. Ze geven de kern van het gedicht aan.
Uit de analyse bleek, hoe alles in het vers daarop gericht is. In een aantal
concentrische cirkels verbeeldt het de raadselachtigheid van de tijd, die het raadsel
van de seksualiteit zeer nabijkomt. Dáar gaat het om. Er hoeft niets omheen. Een
klasgenootje of een moeder doen er niet toe. Het gaat niet om het één tegenover
het ander. Het gaat uitsluitend om deze ene, samengestelde paradox.
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Toch is het gedicht tot twee maal toe opgenomen in een reeks. De vestdijkiaanse
poëzie-reeks heb ik in het tweede opstel van deze bundel gedefinieerd als ‘een
aantal gedichten waarvan de rangschikking op één of meer organisatievormen
berust’. Ik noemde daarbij de volgende organisatievormen: het ronde aantal, de
cyclische vorm, de aaneenschakeling, het thema-aankondigend openingsgedicht,
de spiegelvorm en de schering-en-inslagvorm. Het ging mij bij die uiteenzetting om
de totaliteit: de toepassing van de organisatievormen moest aan het geheel van de
reeks iets extra's geven, het totaal moest meer zijn dan de som der delen, anders
bleef de reeksvorming steken in een zinledig spel. Wat niet ter sprake kwam, was
de invloed die de reeks op het afzonderlijke gedicht kan hebben. Die is er niettemin.
Bij elkaar geplaatste teksten beïnvloeden elkaar, altijd. De erotische poëzie van
het Hooglied heeft een religieuze lading, alleen omdat ze in de bijbel voorkomt. Een
motto uit Homerus voorin een roman over de Tweede Wereldoorlog plaatst de
gebeurtenissen daaruit in het perspectief van eeuwen agressie. Als beïnvloeding
dus al plaats heeft bij zulke uiteenlopende teksten, hoeveel te meer bij gedichten
van dezelfde dichter. Als die gedichten dan ook nog, zoals bij Vestdijk het geval is,
cirkelen om steeds dezelfde oerparadox, dan is het niet meer dan vanzelfsprekend
dat zij op elkaar inwerken.
Binnen een reeks vindt beïnvloeding op tweeërlei wijze plaats. Ten eerste draagt
het openingsgedicht een bepaald thema aan, dat alle volgende gedichten min of
meer kleurt. In de tweede plaats beïnvloeden het voorafgaande en het volgende
gedicht het tussen hen in staande gedicht. Het reeksthema en de aaneenschakeling
smeden gedichten aan elkaar, maar ze halen ook bepaalde aspecten van het gedicht
naar voren. Een onbetekenend detail krijgt reliëf, een gedachte die als het ware
achter de regels meespeelde, krijgt een rol van meer gewicht, een secundaire
gevoelswaarde wordt geïntensiveerd. Voorbeelden van dit verschuiven van
betekenisnuances komen vanzelf aan de orde, als ik de plaats van ‘De meid’ binnen
de twee reeksen waarin het gedicht voorkomt, bespreek.
De belangrijkste van de twee is de reeks ‘Jeugd’: vijftien opeenvolgende gedichten
in de bundel Kind van stad en land. Allereerst iets over de invloed van het
reeksthema. Het openingsgedicht, ‘Rondeel’, het enige dat geen jeugdsituatie
beschrijft, geeft het centrale thema aan: leven in breken. In allerlei nuances keert
dat idee in de volgende gedichten terug: de ziel die het lichaam drinkt (‘Het
vrouwenbeeldje’), het aanschouwen in het verdwijnen (‘De oude gang’), het sterven
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als een wondere reis (‘Het kind en de stervende zeeanemoon’), de fantasie die de
dagelijkse burgerlijkheid omvormt (‘Visite’), enzovoort. Dat centrale thema is niet
de essentie van ieder apart gedicht, het is wel een thema dat voortdurend op de
achtergrond werkzaam is. Een in het gedicht verborgen gedachte licht erdoor op.
De verschillende aspecten rond de kern (zoals ik die bijvoorbeeld in ‘De meid’ heb
aangewezen) blijven bestaan, maar één ervan kleurt, door de lichtval van de reeks,
feller. Voor ‘De meid’ is dat de intensivering van de belemmering, met name die van
de tijd: de droom van de volwassene leeft in zijn onvervulbaarheid.
Er is nog iets meer. Van de reeks ‘Jeugd’ zijn de gedichten 2 tot en met 9
jeugdherinneringen: verbeeldingen van voorvallen. Nummer 10 is een
overgangsgedicht. De nummers 11, 12 en 13 zijn liefdesgedichten, zij herdenken
heel vluchtige of nauwelijks verwezenlijkte liefdes. ‘De meid’ (nummer 8) hoort bij
het eerste gedeelte, niet bij het tweede. Ook hierdoor verbleekt de erotische kleur
van het gedicht, de aandacht wordt des te meer op de betekenis van de herbeleving,
op de tijdsparadox gericht.
Niet alleen het reeksthema heeft, zoals gezegd, een oplichtende werking, ook de
schakeling met de direct omringende gedichten werkt zo. Aan ‘De meid’ vooraf gaat
het gedicht ‘De krakende boom’: een, nu verdwenen, boom uit de jeugd die een
symbool is voor de grens tussen dagelijksheid en visioen. Door de verbinding met
‘De meid’ accentueert het de tegenstelling jeugd-volwassenheid, maar geeft het die
volwassenheid tevens de kleur van de dood, waardoor de centrale paradox van dit
gedicht een tragisch accent krijgt. Na ‘De meid’ komt ‘Straatlied’, dat wil zeggen: na
het stijfblauwe schort de bruinverkleurde rok van een oud vrouwtje. Daarmee
verplaatst de lichtval zich bijna 180 graden: nu krijgt de verlokking van het katoen
opeens alle aandacht. De momenten binnen de reeks zorgen dus voor een
voortdurende kleurwisseling.
Voorafgaande aan zijn eigenlijke bundels publiceerde Vestdijk de bundel Verzen,
een bloemlezing uit drie verzenboeken die pas later verschenen. Verzen is vernuftig
opgebouwd. Het bevat vierendertig gedichten. Die zijn te verdelen in twee vrijwel
identieke ‘golven’ van zeventien gedichten. Als volgt: A1. drie gedichten over het
dichterschap, A2. drie portretten van jeugdvrienden, A3. acht gedichten over de
liefde, A4. drie geschiedenisgedichten, B1. drie gedichten naar aanleiding van een
schilderij, B2. drie portretten van magiërs, B3. acht gedichten over vijandschap, B4.
13
drie jeugdgedichten.
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Hier zijn de acht erotische verzen van belang. Het eerste daarvan (‘Het amortje’)
functioneert als overgang tussen de jeugdvriendportretten en de liefdespoëzie, het
achtste en laatste (‘Oude tuin’) doet dezelfde dienst tussen de liefdes- en
geschiedenisgedichten. De tussenliggende verzen zijn: ‘Herinnering’, ‘De
schommelstoel’, ‘De meid’, ‘Het feest’, ‘Droomen’ en ‘Afscheid’. Door de andere
omgeving waarin ‘De meid’ is opgenomen, verschuift de betekenis van het gedicht.
Niet de tijd, maar de erotiek krijgt nu het zwaarste accent en van die erotiek vooral
het raadselachtige.
De verschuiving gaat nog verder. Dat blijkt als we het gedicht met de direct eraan
geschakelde vergelijken. Want het raadselachtige in ‘De meid’ is de warmte, de
ronding: er is alleen plaats voor het (onbegrijpelijke) gevoel van veiligheid. Maar in
‘De schommelstoel’ heeft het raadsel op zijn minst een dreigende ondertoon en die
dreiging klinkt nu mee bij de lezing van ‘De meid’. (De ‘zij’ in ‘De schommelstoel’
heeft zich twee maal verpraat, onder andere door ‘zuigend knagen als van
vleermuisbeten’). Het kind ervoer de seksualiteit (anders dan de volwassene) in
haar oorspronkelijke diepte, stelde ik vast. In relatie tot het ‘zuigend knagen’ van
‘De schommelstoel’ wordt het begrijpelijk waarom de volwassene zich aan die
raadselachtigheid heeft ontwend: zij is immers niet alleen veilig warm, zij is ook
bedreigend vreemd.
Het op ‘De meid’ volgende gedicht geeft (net als in de reeks ‘Jeugd’ het geval
was) dan weer tegengestelde accenten. ‘Het feest’ is gebouwd op de tegenstelling
nu-toen en scherpt dus de tijdsparadox aan. Als erotisch gedicht is het bovendien
veel ‘volwassener’, op het haanachtige af; hier is geen plaats voor onbegrijpelijke
warmte en raadselachtige dreiging. Wie ‘Het feest’ gelezen heeft en terugkijkt naar
‘De meid’, zal zich allereerst het simpele katoen herinneren.
Mijn onderzoek gold de vraag: in hoeverre komt de praktijk van Vestdijks dichterschap
overeen met zijn theorie? We kunnen vaststellen, dat de aan het proza toegewezen
karakteristiek ‘oneindig’ voor Vestdijks romankunst nauwelijks opgaat. Ze bleek te
passen op Kind tussen vier vrouwen, maar het zal duidelijk zijn, dat juist het gebrek
aan discipline die roman geen goed heeft gedaan. De ‘echte’ Vestdijkroman is veel
strakker georganiseerd dan uit Vestdijks eigen omschrijving blijkt. Is het verschil
tussen proza en poëzie dan niet in termen van ‘oneindig’ en ‘begrensd’ uit te
drukken? Toch wel. Maar slechts in zekere zin. Toen Vestdijk de namiddagscène
in Sint Sebastiaan opnam, moest hij haar, juist vanwege de inge-
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voerde groepering, herschrijven. Er moest iets in over Annie Vermeer, over het
naakttekenen, over de angst. Zaken die er minder toe deden, moesten geschrapt.
Voor ‘De meid’ gold dat niet. Dat gedicht kon in verschillende verbanden worden
gevoegd zonder dat de noodzaak tot herschrijving zich aandiende. De betekenissen
binnen het gedicht kunnen, door de belichting van de reeks, een ander accent
krijgen, in zijn totaliteit blijft het gedicht zichzelf gelijk. Het hoeft, zou men kunnen
zeggen, niet zo nadrukkelijk aan zijn omgeving te worden aangepast. Het is in laatste
instantie op zichzelf gericht. Dat het niettemin in van elkaar afwijkende reeksen kan
functioneren, berust op het feit dat het een verbeelding is van een contradictie
waaraan alle poëzie van Vestdijk refereert: de oerparadox die niet aan te geven is,
maar die Vestdijk ooit formuleerde als een tegenstelling tussen het begrensde lied
en de eindeloze droom.

Eindnoten:
1 Nol Gregoor: Simon Vestdijk en Lahringen, p. 13.
2 Nol Gregoor: Simon Vestdijk en Lahringen, p. 82.
3 Aan het begin van een schoolreisje werden de slaapplaatsen van de meisjes ingedeeld. De
directeur vroeg: ‘Wie wil er bij Regientje Y slapen?’. Tye riep toen: ‘Ik wel.’ Nol Gregoor: Simon
Vestdijk, p. 102.
4 Zie voor de ontwikkeling van Vestdijks poëtica: Harry Bekkering: Veroverde traditie.
5 Het gedicht staat ook in de bloemlezing Een op de zeven (p. 31).
6 Nol Gregoor: ‘Het biografiese en de Vestdijkkroniek’.
7 Hans Visser: Simon Vestdijk, p. 42.
8 In een brief aan Gregoor schreef Vestdijk dat in Kind tussen vier vrouwen Janke de zuiver
lichamelijke seksualiteit vertegenwoordigde. (Nol Gregoor: Simon Vestdijk en Lahringen, p. 48).
Hij was echter niet helemaal zeker van zijn zaak. Martin Hartkamp heeft Vestdijks ‘herinnering’
wat betreft Marie van den Bogaard al bijgesteld (Martin Hartkamp: Identificatie en isolement,
pp. 144-151). Een dergelijke bijstelling is ook nodig voor het meisje Janke. Het lijkt mij dat de
koppeling Janke/ zuiver lichamelijke seksualiteit eerder bij Sint Sebastiaan dan bij Kind tussen
vier vrouwen hoort.
9 Over deze droom en zijn betekenis heeft Vestdijk zelf uitvoerig geschreven in ‘Existentie en
Eros’. Rudi van der Paardt, die dit opstel heeft opgespoord, citeert er uitvoerig uit. (Rudi van der
Paardt: Narcissus en Echo, pp. 77-78).
10 Het eeuwige telaat, p. 164.
11 P.H. Schrijvers: ‘Het dynamisch continuüm’. Iconiciteit is de samenval van wat er gezegd wordt
met hoe het gezegd wordt.
12 Bij de publicatie in Verzen (1932). Het motto luidt: ‘wir ziehen die Dienstmädchen den schönen
Damen vor...’ Het motto is afkomstig uit Die Frau, nach der man sich sehnt (1927, p. 96). Zie
Hans Visser: Simon Vestdijk, p. 545.
13 Voor details van deze indeling zie men mijn Stem en tegenstem.
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Vestdijks ‘Jeugdvrienden’
In 1927 deed Simon Vestdijk artsexamen. Hij wilde geen eigen praktijk beginnen
en meldde zich daarom aan bij het Bureau voor Vestiging en Waarneming te
Amsterdam. Wanneer een arts tijdelijk niet kon werken, zorgde dit bureau voor een
1
plaatsvervanger. Vestdijk werkte met tussenpozen vijf jaar lang als remplaçant.
Zijn laatste praktijk was in Ginneken, in september 1932. Nu en dan woonde hij bij
zijn ouders aan de Daal en Bergselaan te 's-Gravenhage. Hij reisde met zijn vader
naar de Harz (1927) en naar Beieren en Tirol (1928); hij studeerde korte tijd filosofie
te Leiden (1928) en hij maakte een reis als scheepsarts naar Nederlands-Indië
(1928). Als altijd sloegen de depressies herhaaldelijk toe.
In oktober 1930 begon hij (opnieuw) te dichten. In zijn studententijd had hij een
enkele keer een vers gepubliceerd, maar de kennismaking met de sublieme poëzie
2
van Rilke had hem het zwijgen opgelegd. Nu hield de stroom aan: het ene gedicht
3
na het andere, soms drie, vier op een dag. Dat duurde tot augustus 1932, het einde
ervan viel dus ongeveer samen met dat van het waarnemerschap. Zijn pogingen
de gedichten gepubliceerd te krijgen (hij stuurde onder andere een cahier vol naar
Slauerhoff die het doorzond naar Du Perron), brachten hem in de loop van 1931 in
contact met de literaire kringen van die tijd: Du Perron, Ter Braak, Greshoff. Hij
begon essays en verhalen te schrijven. We zien, kortom, een langzame verschuiving
in zijn leven optreden: de literatuur begon meer en meer beslag op hem te leggen.
In de gedichten spiegelt zich in schimmige contouren het leven van de dag. De
affaire met Ida Muller, een dienstbode uit een van de praktijken, in ‘De onderbroken
4
wandeling’ (V.G., deel I, p. 122), de relatie met Simone Sechez, Du Perrons eerste
5
vrouw, in ‘De wals van Glazounoff’ (V.G., deel I, p. 31), de flirtation met de Engelse
6
tekenares Jane Shepeard in ‘Jonge liefde op Meyendel’ (N.G., p. 301). De
herinnering aan de reis naar Indië bracht enkele gedichten voort ‘Javaansche
landschappen’ (N.G., p. 29) en ‘Fakir’ (V.G., deel I, p. 348) onder andere, de reizen
met zijn vader inspireerden hem tot enige Alpengedichten. En
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praktijkwaarneming in Eindhoven leverde een serie Brabantse gedichten op
waaronder ‘Brabantsch ven’ (N.G., p. 235) en ‘De vier beelden’ (N.G., p. 236). Maar
daar bleef het uiteraard niet bij. Allerlei gelegenheden konden voor een poëtische
impuls zorgen: schilderijen, literatuur over historische figuren en vooral de
herinneringen aan de jeugd in Harlingen.
Bijna alle gedichten ontstonden afzonderlijk. Dat wil zeggen: ze werden niet
geconcipieerd binnen een reeks. Wel hadden sommige gedichten eenzelfde
onderwerp (Indië, Alpen, Brabant, jeugd), maar dat is op zichzelf niet genoeg om
van een reeks te kunnen spreken in de strikte betekenis die ik aan het woord gegeven
heb (een aantal bijeenhorende gedichten waarvan de rangschikking op één of meer
organisatievormen berust).
Wat de jeugdherinneringen en de portretten betreft: de redacteuren van de
Nagelaten gedichten schreven daarover: ‘In de periode 7 februari 1931-25 maart
1932 schreef Vestdijk enige tientallen gedichten op jeugdvrienden, voorzien van
verschillende reekstitels: “Jeugdvrienden”, “Portretten”, “Portretten van
7
jeugdvrienden”, “Portretten van jeugdvrienden en oudere vrienden”’. Omdat er
enkele twijfelgevallen zijn, is het precieze aantal van deze portretten niet vast te
stellen. Het gedicht ‘De twee vrienden’, bijvoorbeeld, (V.G., deel III, p. 336) heeft in
het handschrift wel de aanduiding ‘Portretten’, maar is nooit als zodanig
8
gepubliceerd. Anne Wadman noteerde: ‘Alles en alles meegerekend zijn het er in
9
totaal 56, de twijfelgevallen niet meegerekend: 52’.
Uit deze voorraad stelde Vestdijk tot twee keer toe een reeks samen. De eerste,
‘Jeugdvrienden’ getiteld, verscheen in de bundel Berijmd palet (1933), de tweede
in de bundel Kind van stad en land (1936), onder de titel ‘Jeugdvrienden (Tweede
10
serie)’.
De beide series vertonen een bewust aangebrachte rangschikking. Dat laat zich
allereerst negatief bewijzen. Uit de twee schema's wordt namelijk duidelijk, dat het
moment van ontstaan bij de rangschikking geen enkele rol gespeeld heeft: niet
alleen kan binnen een serie een later gedicht voor een eerder gedicht staan, ook
betrekkelijk vroeg geschreven gedichten zijn pas in de tweede serie opgenomen.
Nu is er in beide series wel een ander soort chronologie aanwezig: alle twee
beschrijven ze vrienden vanaf de vroege jeugd, via de middelbare schoolleeftijd tot
de jonge volwassenheid. Het keerpunt ligt daarbij in het midden, bij het

P. Kralt, 'Paradoxaal is het gehele leven'. Het oeuvre van Vestdijk

129

Schema 1: ‘Jeugdvrienden’
no
01

titel
De imitator

datum
19-05-31

schakeling
De leugen als
fijnzinnige imitatie

02

De kasplant

10-12-31

De leugen als
schoon schijnende
hulp

03

De phantast

28-11-31

De leugen als
woekerende
fantasie

04

De vuurhagedis

26-03-31

Het gedicht als
gestileerde leugen

05

De stier

27-03-31

Het gedicht als
veredelende
verbeelding: de
jongen is niet langer
vatbaar voor valse
verering

06

De deserteur

21-03-32

Vlucht voor de
verering

07

De indiaan

01-01-32

Vlucht in
identificatie met
verbeeldingsfiguren

08

De zanger

21-10-31

Verloochening van
of identificatie met
een gestorvene

09

De voorganger

03-12-31

Identificatie met een
voorganger

10

Haar broer

14-10-31

Uiterlijk als schijn:
verlies van
schoonheid of
lelijkheid

11

De ui

22-01-32

Innerlijk als schijn:
gemis aan ziel

12

Het getemde dier

29-10-31

Levensstijl = schijn:
burgerlijkheid als
dressuur

13

De epicurist

07-02-31

Einde van een
grootse levensstijl

14

De meester

25-03-31

Einde van het
meesterschap
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Bij een jeugdportret 13-02-31

Verval van
krachten: einde van
de jeugd

achtste sonnet. Er is op die chronologische volgorde echter één uitzondering: het
eerste sonnet van de eerste reeks (‘De imitator’) gaat over een kennis die voor de
‘ik’ een dans uitvoert wanneer deze hem op zijn kamer bezoekt. Het gaat hier
kennelijk om een vriendschap uit de puberteit of de adolescentie. In het daarna
volgende sonnet (‘De kasplant’) is de ‘ik’ een klein kind, dat in zijn zondags pakje
naar een vriendje wordt gestuurd. Dan volgen lagere school-vriendjes en de latere
vrienden, nu allen in de juiste tijdsvolgorde. Ongetwijfeld heeft de eerste plaats van
‘De imitator’ een bedoeling. Ook daaruit kunnen we afleiden, dat de rangschikking
van de serie niet willekeurig is, maar een bepaalde opzet vertoont.
Dan is er het aantal: twee keer vijftien sonnetten. Het is ondenkbaar, dat er van
de ruim vijftig portretten precies dertig voor publicatie geschikt waren.
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Schema 2: ‘Jeugdvrienden (Tweede serie)’
no
01

titel
datum
De oudste vrienden 31-01-32

schakeling
De
onbereikbaarheid
van het verleden

02

De vluchteling

12-11-31

De
onbereikbaarheid
van de vrijheid

03

De afwezige

01-04-31

De onbereikbare
want achteloze
vriend

04

De ongrijpbare

02-12-31

Verachting als basis
voor vriendschap

05

De verstootene

ongedateerd

Vijandschap binnen
vriendschap

06

De vijand

30-03-31

Vriendschap binnen
vijandschap

07

Het boerinnetje

ongedateerd

Bewondering voor
verachte eenzame

08

De jonge leerares

29-01-32

Verachting voor
verachte eenzame

09

De jonge dichter

25-02-32

Door dichter
geïroniseerde
aanpassing van de
eenzame

10

De hater

11-11-31

Eenling die niet
radicaal met vriend
kan breken

11

De enthousiast

12-01-32

Eenling die bijval
zoekt voor zijn
uitdagende houding

12

Het
08-10-31
registratieapparaat

Veeleisende
eenling die
langzaam
vriendschap
verbreekt

13

Het amortje

11-11-31

Ontrouw van dichter
bij nauwelijks
ontbloeide liefde

14

De stroom

12-01-32

Ontrouw van dichter
in herinnering aan
vroegere vriend
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De vlam

26-08-31

Aanmoediging van
de dichter blijkt in
wezen verstoting
van de vriend

Andere overwegingen dan die van poëtische kwaliteit moeten daarom bij de keuze
een rol gespeeld hebben. Die overwegingen zullen te maken hebben gehad met
de opzet een reeks te formeren: twee maal een kleine krans van sonnetten.
Het ronde (of symbolische) aantal gedichten is een organisatievorm: een middel
om afzonderlijke gedichten tot een reeks te smeden. De twee reeksen
‘Jeugdvrienden’ berusten op enige van deze vormen. Verreweg de belangrijkste
zijn het thema-aankondigend openingsgedicht en de thematische schakeling van
de gedichten onderling. Maar er zijn ook andere vormen herkenbaar, al zijn
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sommige daarvan slechts rudimentair aanwezig. Het is meer dan waarschijnlijk dat
die aanwezigheid op toeval berust: Vestdijk koos de gedichten op hun thema en
plaatste ze in chronologische volgorde. Dat was het uitgangspunt, de rest was
meegenomen. Maar toeval of niet: wat aanwezig is, doet zijn (smeed)werk.
De eerste reeks heeft min of meer een cyclisch karakter. Ze eindigt namelijk met
het gedicht ‘Bij een jeugdportret’ waarin de volwassen dichter terugkeert tot zijn
(vroege?) jeugd: op het openingsgedicht na het onderwerp van de eerste gedichten.
Bovendien vertoont deze reeks zoiets als spiegeling: aan weerskanten van het
centrale (het achtste) sonnet hebben de gedichten soortgelijke onderwerpen of
thema's en wel zo dat de overeenkomende gedichten van buiten naar binnen gaan:
dus 1 en 15 zijn gelijk, 2 en 14, 3 en 13 enzovoort. De gelijkenis is niet al te sterk,
maar voldoende om ze hier te signaleren. Sonnet 2 beschrijft het bezoek aan een
jongen bij wie de ‘ik’ gaat spelen, sonnet 14 het bezoek van de ‘ik’ aan de meester
met wie hij schaakt; sonnet 3 signaleert hoe een fantast in de waarheid vervaalt,
sonnet 13 hoe een epicurist in stijl overlijdt; sonnet 4 is een gedicht over een
vuurhagedis in een terrarium, sonnet 12 een gedicht over een hond in een tuinhuis;
sonnet 5 beschrijft een vriend die bokst en vuilbekt als een automaat, sonnet 11
gaat over een vriend zonder bloed of ziel. Ook over de overige gedichten is wel iets
te zeggen, maar die bevindingen lijken me te gezocht en laat ik daarom voor wat
ze zijn.
De tweede reeks bezit deze organisatievormen niet en is wat dat betreft dus
minder hecht. Maar beide reeksen vertonen allerlei oppervlakkige schakelingen:
naar onderwerp, aanleiding, titel, door woord- en motiefherhaling. Ik geef een paar
voorbeelden. Sonnet 1 van de eerste reeks gaat over een zeer bleke jongeman,
sonnet 2 over een bol en bleek kind. Het onderwerp van beide gedichten is een
bezoek dat de ‘ik’ aan een ander brengt. In de sonnetten 4 en 5 worden de vrienden
alle twee aangeduid als een dier, respectievelijk een vuurhagedis en een stier. Iets
dergelijks vindt in de tweede reeks plaats: sonnet 8 heet ‘De jonge leeraes’, sonnet
9 ‘De jonge dichter’. In deze reeks komen twee vrouwen voor die direct naast elkaar
geplaatst zijn: sonnet 7 bezingt een boerinnetje, sonnet 8 de zojuist genoemde
lerares. Het gaat overigens niet alleen om parallellen, ook contrasten kunnen de
verbindingen leggen. Het bolle en bleke kind in sonnet 2 van de eerste reeks zegt
geen woord, terwijl de knaap die in sonnet 3 beschreven wordt, in zijn woorden
zwelgt.
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Maar, nogmaals, wezenlijk is dit alles niet. Essentieel is het centrale thema dat in
het openingsgedicht wordt aangekondigd en dat via de thematische schakeling alle
vijftien sonnetten tot een eenheid smeedt. In de beide schema's heb ik die schakeling
summier aangegeven, op de manier waarop Vestdijk zelf het verband tussen de
gedichten van ‘Thanatos aan banden’ aangaf, namelijk door de essentie van elk
gedicht in een korte zin te noteren. Ik wil nu voor beide reeksen nagaan wat het
centrale thema is en hoe de dichter dat uitwerkt. Ik ga daarbij niet op ieder detail in,
maar zal me beperken tot de hoofdzaken, al zal ik als zich interessante zaken
voordoen een enkele uitweiding niet schuwen.
In ‘De imitator’, het openingsgedicht van ‘Jeugdvrienden’, vertelt de dichter hoe hij
op bezoek ging bij iemand die hij als een soldateske pierrot afschildert. De
verschijning van de knaap is uitermate paradoxaal: hij is ‘zeer jong al oud’, hij is
goedgekleed en heeft iets onzegbaar vals over zich. De laatste terzine van het
sonnet luidt:
Zoo bleef hij in den stijl met wat mij speet:
De fijngedanste leugens van zijn been,
Toen wij tezamen op zijn kamer waren.

Het is duidelijk dat de ‘fijngedanste leugens’ overeenkomen met het wezen van de
knaap: door zo te dansen bleef hij in de stijl van zijn verschijning. Die fijngedanste
leugens zijn daarom de essentie van het gedicht, de samenvatting van alles wat de
knaap vertegenwoordigt en wat in een veelheid van paradoxen is aangeduid. Waar
staan ze voor?
De dansbewegingen zijn ‘fijn’, dat wil zeggen: kunstig, aangenaam, fraai. Maar
ze zijn ook ‘leugens’, en dat wil zeggen dat ze onecht zijn, namaak, schijn - een
imitatie. Het blijft echter onduidelijk waarvan ze een nabootsing zijn. Vermoedelijk
11
is dat ook niet te zeggen. De dichter doet in ieder geval geen enkele poging die
andere werkelijkheid onder woorden te brengen. In zijn algemeenheid betekent dit
dat de dans (de kunst) een imitatie is van iets onkenbaars en onzegbaars. Anders
gezegd: het onkenbare kan alleen als leugen verbeeld worden. De verbeelding van
wat boven de dagelijkse werkelijkheid uitstijgt, blijft steken in het onechte, in de
schijn. Ze is daarmee niet volstrekt veroordeeld. Een andere mogelijkheid is er nu
eenmaal niet. En de imitatie van het onkenbare kan van meer waarde zijn dan de
waarheid van het dagelijkse.

P. Kralt, 'Paradoxaal is het gehele leven'. Het oeuvre van Vestdijk

133
Hiermee is het reeksthema voldoende aangeduid. Het zal in de volgende gedichten
gaan om de plaats en de zin van de verbeelding ten opzichte van de werkelijkheid,
of van de leugen ten opzichte van de waarheid.
Het eerste gedeelte van de reeks gaat in op allerlei vormen die de leugen kan
aannemen. De tendens wordt gezet in het derde gedicht, ‘De phantast’. Een knaap
vertelt vol overdrijving over een act in een kermistent: het hoofd van een blonde
vrouw springt weg, het bloed uit haar hals stroomt over de Turkse trommel,
12
verfkwasten vliegen op en schilderen het tentkleed zwart. De laatste terzine luidt:
Wie spreekt van leugens bij zulke verhalen?
En dan te denken, dat ook hij vervaalde
En in de grauwe waarheid werd doorkneed.

Een onmiskenbaar pleidooi voor de fantasie dus en een even duidelijke afwijzing
van de waarheid. Die gedachte wordt voortgezet in het vierde gedicht, ‘De
vuurhagedis’. De dichter herinnert zich een roodharige jongen die wegvluchtte toen
andere knapen stenen naar hem gooiden. Hij was het die hun alles verteld had over
13
het hoe en wat van seks. Om die dubbele herinnering bouwt de dichter voor hem
‘dit klein terrarium’ waarin hij veilig leven kan. Dat terrarium is het sonnet: het vertelsel
van de dichter, zijn fantasie over het gebeurde. Wat in ‘De phantast’ nog een
branieachtig verhaal was van een ongeremde knaap, is nu de gestileerde herinnering
van een volwassene. Maar alle twee staan ze, als fantasie, tegenover de vale
waarheid.
Het zevende sonnet, ‘De indiaan’, bevestigt en versterkt op zijn beurt deze idee.
De jongen om wie het in dit gedicht gaat, leest bergen indianenboeken, maar als
het om een echt straatgevecht gaat, laat hij het afweten. De dichter is daar toen niet
al te lang kwaad om geweest, want hij moest denken aan de scalpen en de totem
waarmee ‘uw ziél uw lafheid heeft beslecht’. Dus: het lezen van en leven in die
avonturenboeken woog ruimschoots op tegen de angst voor het reële avontuur. In
zijn verbeelding was de jongen Grauwe Beer en zo overwon hij zijn lafheid: in de
geest, niet in het echt, maar het was goed genoeg.
Leven in de geest als een vorm van waardevolle leugen: daar gaat het in deze
eerste sonnetten om. In ‘De stier’ - het vijfde sonnet - ziet de dichter de sterke en
14
pesterige knaap van vroeger weer voor zich. Tóen vleide hij hem, hoe
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meer hij uitgescholden werd, des te slaafser gedroeg hij zich, en de stier liet het
zich aanleunen. Nú ziet de volwassen dichter, vrij van zijn vroegere angst, hem
zoals hij werkelijk was: verwaand en mal, maar toch geweldig - en niet langer
omkoopbaar. Uiteraard, want er hoeft niet meer omgekocht te worden: de knaap
bestaat alleen nog in de geest van de dichter en is dus ongevaarlijk. Maar dat is
juist het punt: de jongen zoals de dichter hem in de geest ziet, is een imitatie van
de knaap van vroeger, hij is schijn, een leugen, maar daardoor op een bepaalde
manier van een hoger plan.
De schone leugen tegenover de vale waarheid - dat lijkt de tendens. Maar er is,
hoewel minder sterk, een tegenstroom. In ‘De stier’ is het gevlei een vorm van
minderwaardige leugen. In het erop volgende sonnet, ‘De deserteur’, gaat het om
iemand die voor de hem opgedrongen Jezusrol bedankt. In ‘De kasplant’, het tweede
sonnet, wil men het trieste leven van een ziekelijk kind opvrolijken: de dichter
vergelijkt dat met het vergulden van pillen. In de twee laatstgenoemde sonnetten is
sprake van schaamte. De leugen is niet altijd en zonder meer waardevol. Het snijpunt
is het doel: dient ze het dagelijks leven, in de vorm van vleierij of hoe dan ook, dan
is de leugen verachtelijk, ontvlucht ze daarentegen juist de dagelijksheid, dan is ze
groots en verheven. Ze is in dat geval niet slechts een imitatie van de werkelijkheid,
maar ook nog van iets anders, iets onbekends, van het afwezige. De in het gedicht
gevangen vuurhagedis is niet alleen een afbeelding van een roodharige knaap uit
het Harlingen van rond 1910, hij is ook, door het gedicht, beeld van iets wat
onzegbaar is, iets wat alleen in het gedicht benaderd kan worden. Dat is immers de
grondtoon van de reeks als geheel.
Het achtste sonnet, ‘De zanger’, is een overgang naar de tweede helft van de
reeks waarin de idee ‘afwezigheid’ centraal staat. Het sonnet zelf is mysterieus en
bijna ongrijpbaar, maar, misschien juist daardoor, uitermate boeiend. De dichter
droomt van iemand die voor hij sterven gaat, met lange uithalen een kinderlied zingt.
In biljartzalen vervloekt men hem daarom. Maar hij zingt (onverdroten?) van groene
dalen en een bloem uit de herinnering van de dichter. Het sextet gaat zo:
Door angst gewekt, bracht ik den doode heel
Voorzichtig weer terug. - Een droom vergist
Zich nu en dan in 't nietigst onderdeel;
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Dus ben ik wéer die zalen doorgedrongen,
Als rook langs de gezichten, - en nóg wist
Ik niet: had ik gevloekt - of meegezongen.

Het lijkt mij, dat de essentie van het gedicht ligt in de onbekendheid van het eigen
ik. Vestdijk herleidde ooit de oerparadox tot de tegenstrijdigheid tussen ‘het Ik en
15
het Andere’. In dit gedicht toont hij dat de grenzen tussen die twee vloeiend zijn:
wij kennen anderen, identificeren ons met hen, zijn deel van hun geschiedenis,
zoals zij van de onze. Hierdoor is het ‘ik’ onbepaalbaar. De zanger is iemand die
gestorven is, dus niet de dichter. Maar hij zingt over een bloem uit een van diens
herinneringen: hij is dus wel de dichter. Het is een droom over een ander die over
jezelf blijkt te gaan. Geen wonder dat de dichter angstig wakker wordt, als na een
nachtmerrie. Hij brengt de dode terug; dat wil zeggen, hij herleidt hem weer tot de
‘ander’, maakt hem los van zichzelf. Dat de zanger over een bloem uit de herinnering
van de dichter zong, moet een vergissing van de droom zijn geweest, dromen
vergissen zich nu eenmaal in nietige details. De dichter slaapt weer in; hij stelt dat
voor alsof hij bewust de droom terug wil halen. Hij wil controleren of het echt een
vergissing was. Hij komt bedrogen uit. Hij weet nog steeds niet, of hij de zanger
vervloekte (zich van hem afstootte, het eigen ik handhaafde), of dat hij met hem
meezong (zich met hem identificeerde).
Het gedicht refereert enerzijds aan de leugen, aan de schijn (dromen zijn sowieso
bedrog, maar binnen deze droom is alles onzeker), anderzijds aan het complexe
begrip afwezigheid (de dode die er niet meer is, maar zich toch manifesteert, zelfs
de identiteit van de dichter aanneemt). In het vervolg van de reeks gaat het om de
samenhang van die twee: een schijn van aanwezigheid die de afwezigheid
camoufleert.
Het scherpst is dat idee verbeeld in het elfde sonnet: ‘De ui’. Het gedicht gaat
over een vriend die alleen buitenkant is, als een ui die slechts uit rokken bestaat en
geen kern heeft. Zijn uiterlijk wordt beschreven als een blonde glans van vliezen,
als een glibberig kleed, als weekgladde sferen, een weifelende benadering dus,
met iets van bewondering en afkeer tegelijk. Die ambivalentie uit zich ook in andere
gebezigde woorden: de man heeft geen bloed (heeft geen karakter), zijn kleed is
een schijnkern, maar aan de andere kant is hij rustig, bescheiden, harmonieus. Pas
in de laatste regels van het gedicht wordt hij in ronde woorden gekarakteriseerd en
daarmee veroordeeld: hij heeft veel minnaressen,
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maar geen van hen breekt door tot het ‘holle middelpunt’. In ‘De imitator’ verbeeldden
de fijngedanste leugens het onkenbare. Het gedicht ging uit van iets waardevols,
dat alleen als imitatie, als een vals verschijnsel, uitgebeeld kon worden. In ‘De ui’
is de schijn veel radicaler: het fraaie uiterlijk verbeeldt niets, het verhult slechts een
totale afwezigheid - een afwezigheid van ziel, van geest, van gemoed, van inzicht.
De leugen die in de eerste sonnetten van de reeks positieve betekenis had, krijgt
in deze context een negatieve lading: ze benadert niet langer het onzegbaar
verhevene, ze verbergt alleen maar de leegte.
Zo scherp veroordelend als in dit sonnet is de idee van de verhulde afwezigheid
in de overige sonnetten niet. ‘De ui’ is wat dat betreft een uiterste: de leugen heeft
hier niets van de scheppende verbeelding, ze is door en door vals. In de andere
gedichten vult de leegte zich, er treedt iets in de plaats voor wat afwezig is. Of er
was vroeger iets wat nu verdwenen is, maar wat er toch ooit wás. Die ‘invulling’
heeft natuurlijk iets van een leugen: ze is een vervanging of een herinnering, ze is
niet echt. Maar een camouflerende rol heeft ze niet.
Doordat er iets komt waar eerst niets was, of iets verdwijnt wat eens bestond,
bepaalt de spanning tussen verleden en heden al deze gedichten. ‘De voorganger’,
het negende sonnet, is aan het achtste, ‘De zanger’, geschakeld door het thema
van de identificatie. In ‘De zanger’ ging het om een gedroomde man, die misschien
identiek was aan de lyrische ‘ik’, misschien ook niet; in ‘De voorganger’ vertelt de
geliefde van de dichter hem over haar avondwandelingen met de man die ze voor
hem liefhad, op zo'n manier dat het haast zijn herinneringen worden. De ‘ik’
vereenzelvigt zich als het ware met de vroegere minnaar. Het afgedane verleden
leeft in hem, in zijn heden, voort. De man die verdwenen is, bestaat dus toch, in de
gestalte van zijn opvolger.
Dat alles is natuurlijk schijn, een vorm van leugen, zoals iedere identificatie dat
in wezen is. In de volgende sonnetten is van een dergelijke vervanging geen sprake.
‘Haar broer’, het tiende sonnet, gaat over een man die als kind lelijk was, nu, na
tien jaar, er gezond en bruin uitziet, maar toch iets mist: zijn verdwenen lelijkheid.
‘Het getemde dier’, sonnet twaalf, beschrijft iemand die totaal verburgerlijkt is, maar
die in zijn optreden soms iets verraadt van zijn vroegere wilde jaren: iets wilds en
harigs dat spookachtig aan zijn verleden knaagt. In sonnet dertien, ‘De meester’,
betreurt de ‘ik’ dat hij met schaken van zijn leermeester gewonnen heeft - na vijftig
keer verloren te hebben - omdat hij hem nu niet langer vereren kan: hij smeekt het
toeval de meester weer tot de onneembare koning
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te maken. De gedichten zijn veel gecompliceerder dan uit deze samenvattingen
blijkt, maar de essentie ervan heb ik weergegeven. Dan wordt duidelijk dat het
steeds gaat om iets wat er was en dat verdween. Om een afwezigheid van iets dat
alleen als herinnering voortbestaat, dus als iets schijnbaars, als een ‘leugen’. Vandaar
het verdriet, een woord dat pas in het veertiende sonnet valt, maar dat alle drie de
gedichten beheerst: de verdwenen lelijkheid wordt als een gemis ervaren en het tot
burger bekeerde genie heeft hoe dan ook spijt.
In het laatste gedicht van de reeks, ‘Bij een jeugdportret’, komt dit alles tot een
hoogtepunt. Ook artistiek gezien; het gedicht verbeeldt op onnavolgbare wijze het
vergeefse verzet tegen de voortgang van de tijd. Het staat vol paradoxen, de woorden
ervan zijn meerduidig, de vorm is een vondst op zich: een omgekeerd sonnet (eerst
de terzinen, dan de kwatrijnen), dat bovendien een regel te veel heeft: symbolen
voor respectievelijk de terugkeer in de tijd en de poging de tijd op te rekken. Maar
sterker dan dit alles is de bewogen toon die het gehele gedicht doorklinkt en het
een zeldzame kracht geeft. Het onderwerp is de tegenstelling tussen het portret van
de nog jonge vader en de nu verouderde man. Ik citeer de laatste drie regels:
Portret geschonken, - in míjn lâ gebleven,
Standvastig met die bleeke inkt beschreven,
Ook nu ik 't, jeugdig, weer bewegen zag.

In de achtste regel heeft de dichter het verzet tegen de ouderdom getypeerd als
‘stervend streven’. Een schitterende paradox: het gaat om een streven tegen het
sterven, dat vanzelf, met het klimmen der jaren, af zal nemen, zal sterven dus. De
foto is het beeld van dat verzet. De ogen zijn vast, de mond is krachtig, de vuisten
slaan. Maar het was alles vergeefs: nu is de mond neergevallen en het gelaat slap
en gerimpeld. Dan volgen deze regels over het portret in de la, waarvan in het
bijzonder de woorden ‘standvastig’ en ‘bleeke’ opgeladen zijn met talrijke
betekenisnuances. ‘Standvastig’ verwijst naar de jeugdige kracht, ‘bleeke’ naar de
vervallen toestand. Maar de subtiliteit zit in de verbinding: standvastig met bleke
inkt beschreven, het één bestaat niet buiten het ander. Zelfs niet als het verleden
herleeft. De dichter kijkt naar het portret en ziet het bewegen. Maar ondanks die
beweging blijft de beschrijving met inkt standvastig. Nu heeft het woord opeens een
negatieve gevoelswaarde, want het geeft het onbeweeglijke aan en zinspeelt
daarmee op de dood.
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De hele reeks culmineert in dit laatste gedicht, dat alles wat te berde is gebracht op
de dood betrekt. (Ook het dertiende sonnet, het enige dat ik niet heb besproken,
heeft de dood als onderwerp). Het kernthema van de reeks ligt dan ook vervat in
het begrip ‘afwezigheid’. De afwezigheid van het goddelijke dat slechts in de
verbeelding benaderd kan worden. De afwezigheid van de verleden werkelijkheid
die nog slechts in de herinnering bestaat. De afwezigheid in de dood, het Niets,
waartegen het ‘stervend streven’ zich vergeefs verzet.
De tweede reeks ‘Jeugdvrienden’ sluit qua thematiek nauw bij de eerste aan. Dat
ligt ook wel voor de hand: de gedichten behandelen soortgelijke onderwerpen en
zijn in dezelfde periode, dus allicht vanuit dezelfde gemoedsstemming, geschreven
als die van de eerste reeks. Ik loop ze in volgorde langs.
Het eerste gedicht (‘De oudste vrienden’) is thema-aankondigend. Dat blijkt uit
het onderwerp: het sonnet gaat weliswaar op een schoolvriendje terug, maar het
16
beschrijft een tegenwoordige, volwassen beleving. Nu is de rangschikking in de
reeks, net als in de voorafgaande, chronologisch: van schoolkind tot volwassene.
In die volgorde hoort het sonnet aan het eind te staan. Dat de reeks ermee begint,
toont aan dat de dichter er een bijzondere bedoeling mee heeft.
De dichter overweegt het volgende: op school gelden voor de vriendschap uren,
daarna (als de vriend weg is en er alleen via brieven contact is) gelden de jaren, tot
de brieven uitblijven en ook het jaar bedankt.
En dan geldt weer de oudste muntstandaard:
Minuten, zoet herleefd, nooit opgespaard,
Of die verstrooid tusschen de scherven liggen.

Maar (zo is de conclusie) uit die minuten zijn geen uren te verzamelen, noch uit die
eventuele uren jaren. Met andere woorden: de herbeleving is wel zoet (het gaat om
een proustiaanse ervaring: de teruggevonden minuten komen bij toeval in de geest,
vandaar dat ‘nooit opgespaard’ en dat ‘verstrooid’), maar de voorbije tijd is toch
verdwenen, keert nooit weer. Het verlies is blijvend.
Het thema is zo goed als identiek aan dat van de tweede helft van de eerste reeks:
de verleden werkelijkheid die nog in de herinnering bestaat, maar in wezen
verdwenen is. De accenten liggen echter anders. Dáar ging het vooral om het
‘bedrieglijke’ karakter van de herinnering (om de schijn van de terugkeer),
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híer gaat het om de afgeslotenheid van het verleden. De toegang is ontzegd: er is
een handvol herinneringen, maar men dringt nooit meer tot de schooltijd en de
vriendjes van toen door. Daarom lijkt mij het begrip ‘onbereikbaarheid’ voorlopig de
beste aanduiding van het centrale reeksthema. Beter misschien nog: de spanning
tussen bereikbaarheid en onbereikbaarheid. De juistheid van die opvatting wordt
bevestigd door de aard van de volgende gedichten: in de eerste reeks
karakteriseerden die meestal een persoon, in deze reeks typeren ze doorgaans een
(mislukte of beëindigde) relatie. Ook in het eerste sonnet slaat de onbereikbaarheid
niet alleen op de verleden werkelijkheid, maar eveneens op de nu volwassen vriend
die voorgoed uit het gezichtsveld verdwenen is.
Het tweede sonnet, ‘De vluchteling’, geeft op ironische wijze en met een navrante
ondertoon de onbereikbaarheid van het (een) ideaal weer. Een dom en ongezeglijk
17
jongetje loopt weg van huis en school, naar het dichtstbijzijnde dorp. Hij heeft een
atlas bij zich waarin een onbekend, paars land, vlak bij de zuidpool gelegen, als het
ware op hem wacht. Men brengt hem terug en weer naar school. Het navrante van
de situatie schuilt niet alleen in het onbegrip van het kind dat tot nabij de zuidpool
denkt te kunnen lopen, maar ook in de situering van het paarse land: zo dicht bij de
pool moet het er koud zijn en onleefbaar. De vrijheid ligt onbereikbaar ver weg en
is bovendien nauwelijks vrijheid te noemen.
De situatie in ‘De afwezige’, het volgende sonnet, is schrijnender dan in ‘De
vluchteling’, omdat hier de ironie ontbreekt. De dichter had ooit een vriendje dat zich
18
nooit aan afspraken hield: als ze samen zouden spelen, was hij er niet. Dit simpele
gegeven wordt door de betrekkelijk zware woordkeus opgeladen tot een bittere,
existentiële ervaring. Hier volgt het sextet. De ‘ik’ wacht vergeefs uren in de gang
van het grote huis.
Dit zijn de requisieten van zoo'n leeg
Moment: de blauwe tegels, 't huis dat zweeg,
Een kapstok, en een donk're jassenrij
Zonder de zijne; achter mij de straat. Maar, als het donker werd, leerde hij mij
Glimlachend heen te gaan als kameraad.
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Aanvankelijk heette het sonnet waarvan de eerste opzet op 1 april 1931 ontstond
(een passende datum voor een dergelijke vriend): ‘De onbetrouwbare’. De
uiteindelijke titel dekt beter de idee van het gedicht: het gaat eerder om de ervaring
in de gang dan om het karakter van het vriendje.
In het tweede sonnet ging het om de onbereikbaarheid van een ideaal, in het
derde sonnet om die van een persoon. Die lijn wordt in het vierde sonnet, ‘De
ongrijpbare’, doorgetrokken. De situatie is verhevigd. Het gaat nu niet om een vriend
die geen afspraken nakomt, maar om één die ronduit vijandig is. Hij gooit een steen
naar de ‘ik’ en juist dat gebaar is voor het kind een reden om een vriendschap op
19
te bouwen. In de laatste terzine wordt daaraan zelfs een advies verbonden.
Kiest nooit 't Walhalla, maar laat Loki's listen
U verder lokken; kiest hém, kiest tot vriend
Die met één armslag zijn verachting zendt!

Loki is een listige, demonische figuur uit de Germaanse mythologie. Wat hier dus
staat, is dit: de ware vriendschap ligt in de afwijzing die op een of andere manier
een belofte inhoudt. Tegelijk beseft de dichter dat het vertrouwen op die belofte
onterecht is: je eraan overgeven is je overgeven aan een demon. Voorwaar een
gecompliceerd en innerlijk tegenstrijdig, echt vestdijkiaans inzicht. Hier is de
onbereikbaarheid voorwaarde voor een vriendschap die uiteraard eerst door
bereikbaarheid ontstaan kan.
Het vijfde en zesde gedicht voegen weinig aan de tot nog toe ontwikkelde
gedachtegang toe. Men kan ze beschouwen als uitwerkingen van de idee van de
ware want onbereikbare vriendschap. In ‘De verstootene’ gaat het om een verhouding
die de dichter zelf al na drie weken moe is. Er heeft een pijnlijk voorval plaats, de
vriend vraagt om rekenschap en aan de relatie komt een eind. Het is niet duidelijk
wie de verstotene is: de dichter die door de vriend ter verantwoording wordt geroepen
of de vriend die waarschijnlijk door de dichter beledigd is. Die onduidelijkheid is
opzet: ze geeft de onmogelijkheid van de duurzame relatie aan: het werkt van beide
kanten niet. Een tot stand gekomen vriendschap is gedoemd ten onder te gaan.
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‘De vijand’ is het complement van ‘De verstootene’. Dáar vrienden die elkaar
verstoten, hier vijanden die elkaar vinden, zij het voor een kort moment. De
beschreven jongeman transformeert voor de dichter van een bruine godsknaap tot
een laag, als geworgd dier. Maar er was een avond dat ze elkaar zochten,
Omdat wij tóen wellicht het antwoord wisten,
Door geen vijand'gen twijfel opgezweept:
Dat de eene in zich droeg wat de ander miste.

Bij elkaar geven dit vijfde en zesde sonnet de gedachte van het vierde sonnet weer:
ware vriendschap berust op vijandschap, of, minder paradoxaal gezegd: geen
vriendschap zonder vijandige trekken en geen vijandschap zonder een zekere
verbondenheid. Het is eenzelfde soort verstrengeling als die tussen trouw en verraad
bij het Ina Damman-motief.
Met het zevende gedicht treedt een nieuwe wending op. In dit en in de twee
volgende gedichten gaat het om iemand die geïsoleerd staat, afkeer en vijandschap
ondervindt, tevergeefs contact zoekt. Er is een breuk tussen haar/hem en de groep.
De anderen zijn onbereikbaar. In die verhouding intervenieert de dichter met
medelijden, verachting of ironie. In ‘Het boerinnetje’ gaat het om een meisje dat met
iedere jongen vrijt en daardoor het slachtoffer wordt van de vuilbekkerij van diezelfde
knapen. De dichter heeft medelijden, hij ziet haar in vroege ouderdom
verschrompelen en laat haar opbloeien in zijn gedroom - ongeveer eenzelfde reactie
als in ‘De vuurhagedis’ uit de eerste reeks. ‘De jonge leerares’ beschrijft iemand die
in de klas geen orde kan houden, steun zoekt bij de (aanstaande) dichter door hem
om een opstel te prijzen, maar die daarmee het tegendeel bereikt: ze krijgt van hem
veel meer te verduren dan daarvoor. ‘De jonge dichter’ gaat over een knaap die
zich als dichter aanstelt om indruk te maken op ‘wiebelmeisjes’. Hij bekeert zich
echter, neemt nu de wereld lichter op en beschouwt het woord ‘dichter’ als een
bastaardvloek. De dichter ironiseert voortdurend, een woord als ‘wiebelmeisjes’ is
in dit verband illustratief. Hij schaamt zich ook, een dwaze schaamte noemt hij dat,
alsof hij het was ‘die als gore jong'ling zich verzong.’
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Van de drie kan eigenlijk alleen ‘Het boerinnetje’ ermee door. De andere twee zijn
naar mijn mening onder de maat. Hier heeft misschien de reeksvorming Vestdijk
parten gespeeld: hij wilde per se vijftien gedichten (uit een al geslonken voorraad)
die ook nog zo goed mogelijk binnen een bepaalde thematiek moesten passen. Een
bijna onmogelijke opgave. Maar ‘Het boerinnetje’ is een magnifiek gedicht; vooral
het sextet is beeldend. Het beschrijft het boerinnetje dat geen boerinnetje wil zijn,
maar voor de dichter toch een boerinnetje is - zij het anders dan gewoon, iets wat
haar juist redt van de schande. Weer zo'n typisch Vestdijk-beeld: spreken
gecombineerd met een soort tegenspreken dat sterk op bijval lijkt. Hier volgt het.
Wel zéer ver stond je af van 't bloemzoet jak,
Van gladgeschuurde emmertjes bij 't melken
20
En gele klompjes op een kinderprent.
Toch bloei je voor míj midden in 't verwelken,
Diep in een wei, waar je beveiligd bent
Voor elkeen die zóo van je zonden sprak.

Hierna wordt de thematische band tussen de gedichten losser. Met enig vernuft is
er wel iets van een gelijke noemer te ontdekken, maar zo duidelijk en sprekend als
bij de eerste negen sonnetten is die niet.
De gedichten tien tot en met twaalf kan men opvatten als het spiegelbeeld van
de drie voorafgaande sonnetten: daar geïsoleerde figuren die contact zochten, hier
in zichzelf gesloten individuen die contact mijden, of alleen onder bepaalde
voorwaarden aangaan. De anderen moeten voor hen onbereikbaar blijven. Het
sterkst komt dit tot uiting in het tiende sonnet, ‘De hater’. Het heeft qua inhoud veel
overeenkomst met ‘De vijand’; het staat ook, al of niet toevallig, op de spiegelende
plaats in de reeks: beide bevinden zich twee plaatsen van het achtste, het middelste
gedicht. De beschreven jongeman tart de dichter met stekelige en pochende
opmerkingen. Misschien haat hij hem, misschien ook komt zijn gesar voort uit
vermeende minderwaardigheid. Hoe dit zij, het gif zit in hem, en het tast ook hemzelf
aan: hij wordt schraal en bleek. De laatste terzine luidt:
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En, waar het slechts in druppels af kon vloeien,
Moest ik me, in schaamte voor zoo'n vriendschapsteeken,
Weerhouden om niet om zijn gif te sméeken.

Dat wil dus zeggen: omdat de knaap zijn haat niet in één woede-uitbarsting kan
lozen, zal hij er meer en meer door verteerd worden. Het zou daarom een teken
van vriendschap van de kant van de dichter zijn, als hij zijn hater tot een dergelijke
uitbarsting kon brengen. Maar voor zo'n vriendschapsteken (dat natuurlijk ook iets
van vijandschap heeft) schaamt hij zich.
Het volgende gedicht, ‘De enthousiast’, gaat over een man die uitdagende kunst
verzamelt en erop staat dat zijn vrienden zijn collectie ook uitdagend vinden. Ik kan
het in het geheel van de reeks niet goed plaatsen, alleen als de beschrijving van
iemand die zich tegen zijn omgeving verzet. Het sonnet is overigens nogal
gekunsteld. ‘Het registratie-apparaat’, het gedicht dat hierna komt, is beeldender
en vloeiender van toon. Het beschrijft een man die de waarde van zijn vrienden
berekent en hen aan de kant zet, zo gauw die waarde in zijn ogen niet veel meer
voorstelt. Het tegendeel dus van de jonge lerares en de jonge dichter die zichzelf
zo goed als verloochenden om maar erkend te worden.
De laatste drie gedichten verbeelden de ontrouw. Daarmee buigt de reeks terug
naar haar begin. Immers, het openingsgedicht over de brieven die tenslotte uitbleven,
kan men ook interpreteren als een daad van ontrouw van de zijde van de vriend. In
deze laatste sonnetten gaat het om de ontrouw van de dichter. In het dertiende
sonnet is die ontrouw overigens een zijdelings gegeven. Wezenlijk is de verhouding
tussen een vrouw en haar drie- à vierjarig zoontje of broertje. De dichter is op haar
verliefd, maar het kind dringt zich tussen hen en de dichter bekent, dat hij haar
eigenlijk wel graag aan hem zou overlaten. Een soort ontrouw in de knop van de
verliefdheid, een afstand nemen voor men goed en wel bij elkaar gekomen is.
Het veertiende en vijftiende sonnet zijn elkaars pendant. Ze zijn weliswaar een
21
klein half jaar na elkaar ontstaan, maar ze gaan op dezelfde vriend terug en ze
gaan uit van dezelfde symboliek, de elementenleer van Empedocles. In ‘De stroom’
beschrijft de dichter zijn vriend als een stroom (als water dus) en zichzelf als uit klei
geboetseerd (uit aarde gevormd). De helderheid van de eerste vertroebelt echter,
waardoor de diepere herinnering van de dichter weinig trouw blijft en snel bekoelt.
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Is het een vrouw geweest, een vriendenkring,
Die hem lichtvaardig hebben opgewoeld?...
Want ik bespeur, sinds hij weer verder spoelt,
Een troebel waas onder de spiegeling,
Waardoor mijn diepere herinnering
Zoo weinig trouw blijft, en zoo snel bekoelt.

De metafoor ‘troebel waas’ past als geen andere in de sfeer van deze
sonnettenreeks: als men bedenkt dat de vriend het water is en de ‘ik’ uit aarde
gevormd, dan suggereert het beeld, dat er ondanks de verwijdering toch een
verbondenheid blijft.
In ‘De vlam’, het vijftiende sonnet, beeldt de dichter zijn relatie met de vriend uit
door middel van de elementen vuur en wind. De vriend is een vlammenprins die
aangeblazen wil worden. Hij weet niet, dat de adem van de ‘ik’ zijn gouden
eigenschappen slechts kan doven of bewazen. Ten slotte is er als resultaat van de
vriendschap van de vlammenprins niet veel meer over dan een moerassig dwaallicht
op een mensenborst. Dat betekent dat de vriend dood is, dat wil zeggen: uitgedoofd,
zonder zijn vroegere allure - dwaallichten ontstaan immers zowel in moerassen als
op kerkhoven, daar waar organische stoffen zich ontbinden. Dit dwaallicht, dit
allerlaatste, miserabele vlammetje, is een symbool voor het verwijt van ontrouw dat
de vriend de dichter maakt. De reeks eindigt met de terzine:
Want alles wat hem sindsdien heeft begeven
Zoekt nog in dezen vorm zich uit te leven,
Een schril verwijt, dat ik hem van mij stiet.

Het reeksthema heb ik bij de bespreking van het openingsgedicht geformuleerd als
de spanning tussen bereikbaarheid en onbereikbaarheid van de ander, respectievelijk
het andere. Zien we, aan het eind gekomen, terug, dan blijkt de reeks vooral in te
gaan op de relaties tussen twee of meer mensen. Essentieel daarbij is het paradoxale
karakter van die verhoudingen. Het gaat niet om het ‘óf óf’ (bereikbaar of
onbereikbaar), maar om het ‘én én’ (wezenlijke bereikbaarheid stoelt op
onbereikbaarheid). Het treffendst komt dit uit in de sonnetten drie tot en met zes,
waarin de vriendschap berust op afwezigheid, verachting, vijandschap van
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de ander. De sonnetten zeven tot en met twaalf zijn minder complex, maar tonen
in hun samenhang toch iets van dat paradoxale: wie de relatie zoekt, roept juist
weerstand op, wie de relatie afhoudt, ondervindt toch zoiets als vriendschap of
genegenheid. De laatste drie sonnetten keren tot het puur paradoxale terug, de
onbereikbaarheid ligt nu echter niet bij de ander, maar bij de dichter zelf: zijn
verliefdheid en vriendschap hebben vanaf het begin de kiem van ontrouw in zich.
Zijn geliefde wil hij wel overdoen aan het amortje, zijn vriendschap voor de
vlammenprins betekent dat hij diens geestdrift slechts kan doven.
De twee reeksen die Vestdijk uit zijn voorraad portretgedichten samenstelde,
vertonen natuurlijk wel onderlinge verwantschap: de begrippen afwezigheid, afstand,
bedrog (ontrouw is tenslotte een vorm van bedriegerij) spelen in alle twee een rol.
Maar bij nauwkeurig toezien blijken ze toch elk hun eigen thematiek te ontwikkelen.
Die thematische samenhang ontstaat uit de rangschikking: de gedichten beïnvloeden
elkaar, door hun plaatsing halen ze bij elkaar betekeniselementen naar voren die
anders achteraf zouden blijven. Het reeksthema is daarom een surplus, een extra,
het valt niet zonder meer samen met het thema van ieder gedicht afzonderlijk.
Overigens zijn de thema's van deze beide reeksen uit het begin van Vestdijks
schrijverschap al in hoge mate typerend voor de vragen die hij in zijn komende
oeuvre aan de orde zal stellen: de vraag naar de zin van de religieuze beleving, die
naar de achterhaalbaarheid en betekenis van het verleden, die naar de integratie
van de dood in het leven en die naar de samenhang tussen liefde en haat,
vriendschap en vijandschap, trouw en ontrouw.
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Model voor deze danser stond G.J. Acker, wiens alter ego, Gerard Becker, in De andere school
optreedt. Als Anton bij hem op de kamer is, staat deze Gerard plotseling op en begint licht
wiegend in de heupen te dansen. Hij zingt daarbij met een rauw keelgeluid. Er staat: ‘Anton was
verrukt, hij had willen lachen en schreeuwen om dit onverwachte, deze meesterlijke imitatie
van...van wat wist hij niet.’ (p. 209). Het voorval heeft plaats als Anton omstreeks zestien jaar
is.
‘De phantast’ slaat op Gerrit Hofman - Jan Breedevoort in de Wachter-romans, over wie in Kind
tussen vier vrouwen te lezen is, dat hij, als de kermis er is, weer met zijn verhalen komt; hij kletst
over Miss Sherta die ‘zowat elke kermis opnieuw vermoord werd.’ (p. 168).
Dit gedicht gaat terug op Tye Roodenhuis, de Gerrit Bolhuis uit Terug tot Ina Damman. Over
hem heb ik in het vorige opstel al het nodige meegedeeld.
Deze stier is Piet Fekkes. Ook over hem heb ik in het vorige opstel al iets verteld. Hij is de Jelle
Mol in de Anton Wachter-romans. In Surrogaten voor Murk Tuinstra wordt hij geïntroduceerd
als een massieve, indolente jongen met ‘vreemde, kalme stierenogen’ (p. 197).
Essays in duodecimo, p. 204.
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16 Het gedicht gaat terug op Sent van der Berg, de Murk Tuinstra uit de Anton Wachterromans.
17 Bedoeld is Gerrit Molenaar - Jan Zijlstra in de Anton Wachter-romans. Ook in Meneer Visser's
hellevaart treedt hij op. Hij is de jongen die de oude Elske pest, een gebeurtenis waaraan Visser
zo'n vreemd plezier beleeft. In het gedicht steelt het kereltje grote wortelen; in Sint Sebastiaan
staat te lezen dat Anton wist dat Jan Zijlstra wortelen stal van groentekarren (p. 39 en 81).
18 Dit gedicht slaat op Vestdijks vriendschap met Jan van Nouhuys, de Dirk Touraine uit Surrogaten
voor Murk Tuinstra. Zijn vader was arts, deze dokter Touraine treedt op in Meneer Visser's
hellevaart. In de Anton Wachter-romans wordt Dirk getekend als een wat fladderig kereltje, dat
nooit zijn afspraken nakwam. Over Anton, die in de gang op hem wacht, lezen we: ‘Met een
beklemd hart wachtte hij dan in de doktersgang, keek naar het leitje, drukte zich tegen een
roodachtig muurtapijt, als er patiënten kwamen, wier bel hol en statig door het huis had gegalmd.
In grijze wanhoop, maar koppig, stond hij soms een half uur zo.’ (Surrogaten voor Murk Tuinstra,
p. 177).
19 Het gaat hier om Jules Ribbens over wiens optreden in Vestdijks romans en verhalen ik in het
vorige opstel al het een en ander heb verteld.
20 In de Verzamelde gedichten. Deel I, p. 181, staat ‘kompjes’. Dat zal een drukfout zijn.
21 Namelijk Mick de Vries. Over deze medestudent uit Amsterdam: Hans Visser: Simon Vestdijk,
pp. 117-119.
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Een raadselachtig gedicht
De wonderlijke wereld van de zestiende-eeuwse schilder Jeroen Bosch moet Vestdijk
sterk hebben aangetrokken. Maar liefst zes gedichten heeft hij aan hem gewijd. Vier
daarvan achtte hij goed genoeg voor publicatie, de resterende twee zijn eerst in de
Nagelaten gedichten openbaar gemaakt. Alle zes zijn in de jaren dertig ontstaan;
twee gedichten peilen het fenomeen Bosch, de vier andere beschrijven elk een
schilderij. Een van deze zes, namelijk het gedicht ‘Allegorische muziek. Naar
Hieronymus Bosch’ uit de afdeling ‘Kunstenaars’ in de bundel Klimmende legenden
(1940) (V.G., deel I, p. 336), wil ik in dit opstel analyseren: het is artistiek de moeite
waard, het is tamelijk gecompliceerd en het is een goed voorbeeld van Vestdijks
zogenaamde schilderij-gedichten, verzen waarin hij, uitgaande van een schilderij,
tot de verbeelding van een eigen visie komt. Vestdijk zelf droeg het gedicht een
warm hart toe. Hij nam het op in zijn eerste bundel (Verzen, 1932), daarna, zoals
gezegd, in Klimmende legenden en ten slotte nog een keer in de bloemlezing Door
1
de bril van het heden.
Om de uitkomst van de analyse te kunnen plaatsen binnen het geheel van de
Bosch-gedichten, geef ik eerst een overzicht van de andere vijf.
1. ‘Hieronymus Bosch’ is een sonnet uit dezelfde afdeling als ‘Allegorische muziek’
(V.G., deel I, p. 333). Het gedicht is speels van toon. Het presenteert de schilder op
het moment dat hij, na zijn dood, voor Gods rechterstoel verschijnt. Zijn schilderijen
pleiten niet voor hem: ze tonen alle uithoeken van de hel en bewijzen dus, dat de
schilder zich graag in het infernale ontuchtige bedrijf vermeide. God spreekt hem
dan ook bars toe. Maar alle heiligen en cherubijnen brengen een boek en schrijven
daar de naam en voornaam van Hieronymus Bosch in. (Dat is een verwijzing naar
2
het zogenaamde ‘boek des levens’ dat een paar keer in de bijbel genoemd wordt
en dat de namen van de zaligen bevat). God bedenkt dan, dat hijzelf aan het begin
van de tijd de hel geschapen heeft. Met die gedachte sluit het sonnet af; we mogen
aannemen dat de schilder alsnog in de hemel toegelaten werd.
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Bosch treedt in dit gedicht naar voren als schilder van helse, dat wil zeggen,
ontuchtige taferelen. Men kan uit het sonnet niet afleiden, dat dat helse verbeeld is
in talloze groteske gedrochten. Niet Bosch' grillige fantasie, maar zijn verbeelding
van de wellust krijgt alle aandacht. De teneur is, dat dit duivelse toch iets goddelijks
heeft: God zelf heeft immers de hel geschapen. Men zou ook kunnen zeggen, dat,
volgens het gedicht, het ‘lage’ en het ‘verhevene’ onlosmakelijk met elkaar verbonden
zijn.
2. ‘Hieronymus Bosch’. Dit keer gaat het om een kwatrijn, een van de kleine 140
kwatrijnen die Vestdijk in de loop van 1932 schreef. Het gedichtje is op 24 juli 1932
ontstaan, maar pas in 1986, in de Nagelaten gedichten, gepubliceerd (p. 361). Al
valt het woord ‘hel’ ditmaal niet, dat het om een helse ervaring gaat, is zeker. Bosch
bevindt zich in de keuken en zoekt een voorval om aan zijn worgende visioenen te
ontkomen: iets van het gewone, dagelijkse leven dat de angsten moet bezweren.
Het helpt niet: hij ziet vier pollepels in draf voorbijrijden. Het gedichtje drukt de
onontkoombaarheid van de hallucinatie uit; het toont de keerzijde van de creativiteit,
de nachtmerrieachtige dromen die zich aan de schilder opdringen. Daarmee is het
kwatrijn het complement van het sonnet: samen geven ze een beeld van wat de hel
bij Jeroen Bosch voorstelt. Van belang is, dat ook nu het duivelse verbonden is met
zijn tegendeel, dit keer in de vorm van het dagelijkse. De wereld van de satanische
kwelling ligt, zo lijkt het, in de werkelijkheid van alledag besloten.
3. Het eerste schilderij-gedicht is ‘Een visioen van Tondale. Naar Hieronymus
Bosch’, gepubliceerd in de bundel Vrouwendienst (1934), in de afdeling ‘Afstand’
(V.G., deel I, p. 137). Het gaat terug op de rechter zijvleugel van de triptiek ‘De tuin
der lusten’ die in het Prado te Madrid hangt. Vestdijk kende de voorstelling - net als
de andere schilderijen van Bosch - uit een boek met reproducties. In zijn essay ‘Het
visioen in de beeldende kunst’ stelt hij zich iemand voor die met een vergrootglas
3
een avond lang plaatjes in een boek over Bosch bekijkt. Zo'n iemand is hijzelf
4
ongetwijfeld een keer geweest.
De voorstelling op de zijvleugel van de triptiek te Madrid is geïnspireerd op de
5
Visio Tundali, door ene broeder Marcus in 1149 geschreven. Het vertelt over de
Ierse ridder Tondalus die drie dagen schijndood is en in die tijd hel, vagevuur en
hemel bezoekt: een voorloper van Dantes Divina Commedia dus. In 1484 verscheen
er een Nederlandse vertaling van die Bosch gekend moet hebben. De zijvleugel
stelt de hel voor waar de mensen die op het middenpaneel nog zo idyl-
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lisch met elkaar omgaan, uiteindelijk terechtkomen. In het midden van de schildering
bevindt zich een grote figuur: een mannenhoofd met smalle ogen en een bijna
onopvallende glimlach om de mondhoeken, achter zich een lichaam als een
opengebroken ei dat op twee boomachtige benen rust. In het lichaam zitten mensen
aan een tafel, een dienster tapt drank uit een vat; men bereikt dit binnenste via een
opgerichte ladder - een naakte, varkensachtige man is bezig er tegenop te klimmen.
In Vestdijks gedicht is het mannenhoofd dat van een vrouw geworden. Zij werd
tijdens haar leven opgegeten door ‘kleine eters’, staat er, maar ze wilde deze
langzame moord zelf. Op haar gezicht heeft ze een milde glimlach, haar mannenvraat
heeft haar opgevrolijkt. Het gedicht omspeelt het paradoxale van de situatie: de
mannen vreten de vrouw uit, maar zij zijn, op hun beurt, door de vrouw verslonden:
ze bevinden zich immers in haar lichaam. Er is geen uitleg of toepassing toegevoegd:
het gaat om een wederzijds moorden en vermoord willen worden, men kan denken
6
aan geliefden, aan moeder en kind, aan zo goed als iedere relatie eigenlijk. Net als
in de twee voorafgaande Bosch-gedichten ging het Vestdijk in dit korte gedichtje
(elf regels bij elkaar: een kwatrijn, een terzine, weer een kwatrijn) om de eenheid
van het tegengestelde: de verslondene is de verslindster. Wie zich weggeeft aan
een ander, vernietigt die ander tegelijkertijd; de hemel is gelijk aan de hel.
4. ‘De hlg. Hieronymus in de woestijn. Naar Hieronymus Bosch’ staat, net als het
sonnet ‘Hieronymus Bosch’ in de bundel Klimmende legenden van 1940 (V.G., deel
I, p. 355), maar het is lang voor dat jaar geschreven, op woensdag 3 februari 1932
om precies te zijn. Het gedicht beschrijft de voorstelling op het middenpaneel van
het Heremietenaltaar in het Dogenpaleis te Venetië. Deze triptiek geeft drie
kluizenaars weer: op de linkervleugel de heilige Antonius, op het middenpaneel de
heilige Hieronymus en op de rechtervleugel de heilige Egidius. Hieronymus ligt
geknield voor een marmeren troon in de ruïne van een heidense tempel. Om hem
heen zijn allerlei attributen geschilderd. Behalve de leeuw en de kardinaalshoed,
die als geijkte Hieronymus-attributen op alle middeleeuwse afbeeldingen van de
heilige voorkomen, zijn dat onder andere een vallend afgodsbeeld en op de voet
van de troon enkele reliëfs: een boer die zijn hoofd in een bijenkorf steekt, een ridder
die een eenhoorn bestijgt en Judith die het hoofd van Holofernes in haar hand houdt.
Die symbolen beelden met elkaar Hieronymus' innerlijke strijd uit: de honing is een
teken van de zinnelijke liefde, de onthoof-
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ding van Holofernes staat voor de overwinning van Maria op de duivel, de bestijging
van de eenhoorn symboliseert de kracht die het geloof in Christus geeft. Het vallende
afgodsbeeld spreekt voor zichzelf.
Vestdijks gedicht bestaat uit acht disticha. De eerste strofe geeft de algemene
sfeer aan: het landschap is ‘hoog lepreus’. Iedere volgende strofe noemt één of
twee attributen en becommentarieert die; alles wordt daarbij in het licht van de
ondergang gezien: de leeuw strompelt, de kardinaalshoed lijkt een molensteen (een
verwijzing naar de uitdrukking waarin het ding, op het hart of om de nek, iets dodelijk
zwaars betekent), de hiërarch is vermagerd en ziek omzilverd. De laatste regel
noemt dan Judith die het hoofd van Holofernes toont: hier niet als symbool van de
overwinning op het kwaad, maar als teken van de dood. Vestdijk heeft Bosch'
bedoeling omgekeerd. De schilder beeldde de (aanstaande) triomf van de boetende
Hieronymus uit; de dichter trekt alles in de sfeer van het einde. Voor het overige
houdt Vestdijk zich nauwkeurig aan de voorstelling die Jeroen Bosch biedt; een
vrijheid als bij het Tondale-visioen, waar hij een wezen met een mannenhoofd in
een vrouw transformeerde, heeft hij zich hier niet veroorloofd. maar de omkering
lijkt me bewust aangebracht. Vestdijk moet de tendens van het altaarstuk begrepen
hebben en die met opzet in haar tegendeel hebben gewijzigd.
5. ‘De heilige Antonius’. Aan dit betrekkelijk lange gedicht (94 paarsgewijs rijmende
regels) begon Vestdijk in februari 1932; in maart 1933 werkte hij er nog twee dagen
aan. Het bleef tenslotte toch onvoltooid. Er heeft een vroegere, kortere versie van
bestaan, getiteld ‘Verzoeking van de Hlg. Antonius (naar H. Bosch, Prado, Madrid)’.
Het gedicht is gepubliceerd in de Nagelaten gedichten (pp. 308-310).
Het schilderij in het Prado is een van de vier Antonius-stukken die van Bosch
bewaard zijn gebleven, inclusief de linkerzijvleugel van het Heremietenaltaar. Het
toont de heilige zittend in een holle boom, in gezelschap van het zwijntje, zijn
iconografisch attribuut. Op de achtergrond en rondom Antonius zijn duivelachtige
wezens te zien die, als soldaten in een leger, met ladders en wapens aanrukken.
De kluizenaar merkt daar niets van: hij rust met zijn kin op zijn staf en staart voor
zich uit. Dit lijkt me de kern van het kunstwerk: een zozeer in zichzelf gekeerde en/of
op God geconcentreerde heilige dat het wapengekletter van het soldateske
demonendom in het geheel niet tot hem door dringt. Deze Antonius wordt eigenlijk
niet bekoord. Anders dan op de andere drie voorstellingen
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ontbreken hier dan ook de naakte vrouwen: Antonius' begeerten lijken hem niet
langer parten te spelen.
Vestdijks gedicht beschrijft eerst het schilderij: de starende kluizenaar en het
landschap waarin hij zich bevindt. Vervolgens vermeldt het wat Antonius beweegt:
hij wendt zich af van het vele (al wat de ‘vijfhonderd zinnen’ kunnen beginnen, zoals
het gedicht het zegt) en wenst het ‘groote Eene’, dat is: God, te aanschouwen. Ten
slotte geeft het aan wat de duivel hier tegenover te stellen heeft: hij wacht, verborgen
in ieder voorwerp, zijn kans af. Al is een eerste aanval afgeslagen, de duivel kan
gerust vertrouwen op bladeren, vogels, joelend kinderspel, dronken kerels, het
kietelen van boerenmeiden - iets zal de heiligheid eens doen verflauwen.
Al is de afloop van het gevecht, en daarmee de idee van het gedicht, onbekend
omdat het onvoltooid is, zoveel is wel zeker, dat Vestdijk de kern van het schilderij
ook tot de kern van zijn gedicht heeft gemaakt: ook bij hem gaat het om de sterk
geconcentreerde Antonius die een aanval van demonen te verduren zal krijgen.
Wat die twee vertegenwoordigen (het Ene tegenover het vele, God tegenover de
zinnen) is een invulling van de dichter. Opvallend daarbij is dat de seksuele bekoring,
die nu juist op dit Antonius-schilderij ontbreekt, in het gedicht geen onbelangrijke
rol speelt: de duivel maakt ‘van ied're boerenmeid een hoer’, staat er.
Overzien we de vijf gedichten dan kunnen we concluderen, dat Vestdijk op vier
manieren met de schilderijen omgaat: hij varieert (hij maakt van een mannelijk wezen
een vrouwelijk wezen), hij interpreteert (hij ziet het vrouwelijk wezen als iemand die
mannen verslindt), hij selecteert (hij noemt alleen die elementen uit de schildering
die de idee van het gedicht aanduiden) en hij voegt toe (de verleidelijke
boerenmeiden op een stuk waarop geen vrouw te zien is). De centrale idee die hij
uit Bosch' schilderstukken destilleert, is de verbondenheid der tegendelen: het
duivelse en het goddelijke, het helse en het alledaagse, het vernietigen en het zich
wegschenken, de ondergang en de overwinning, misschien ook: het vele (zintuiglijke)
en het ene (onzichtbare). Het zijn stuk voor stuk aspecten van wat men het ‘duister’
en het ‘licht’ zou kunnen noemen, aspecten dus van wat ik in het tweede opstel de
‘oerparadox’ heb genoemd. Vestdijks Bosch-gedichten verschillen in dit opzicht niet
van zijn overige gedichten. Zowel het wellustige als het gedrochtelijke bij Bosch
heeft Vestdijks aandacht, maar waar hij vooral door getroffen wordt (en wat hem
inspireert), is het paradoxale
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van de geschilderde situatie. Voor dat paradoxale heeft hij een scherp oog. Weinigen
zullen in het vreemde wezen op de rechtervleugel van ‘De tuin der lusten’ een
verslonden verslindster zien, Vestdijk wel. Deze paradoxen te tonen en daarmee
en daardoor de enig wezenlijke paradox, die van het menselijk bestaan, te
suggereren, lijkt me de zin van deze gedichten te zijn.
Waarschijnlijk heeft van Jeroen Bosch een ‘Concert in een ei’ bestaan. Een
voorstudie van dit werk bevindt zich in het Kupferstichkabinett te Berlijn: een tekening
van een groot ei waaruit zeven koppen steken die uit een boek zingen. Van dit
verloren schilderij bestaan twee, onderling afwijkende, kopieën, één te Lille (‘Concert
in een ei’) en één te Senlis (‘Allegorisch concert’). Op deze laatste kopie gaat
Vestdijks gedicht ‘Allegorische muziek’ terug.
Op het schilderij is een groep van tien mensen afgebeeld die zingen uit een boek
dat door een vrouw wordt opgehouden. Een monnik neemt daarbij de prominentste
plaats in. Ze bevinden zich op een gigantisch ei dat in het water lijkt te drijven; er
groeit ook een enkele boom of struik; een grote vrucht hangt, voor de groep, tegen
het ei aan. Daar staan ook twee fazantachtige vogels. Linksonder duikt uit een gat
in het ei een naar verhouding kleine man op; hij bespeelt een luit. Het is onduidelijk
hoe hij zich tot de groep verhoudt: begeleidt hij de zangers en zangeressen of brengt
hij juist een ander soort muziek ten gehore?

7 Kopie van: Hieronymus Bosch, getiteld ‘Allegorisch concert’. Senlis, collectie Pontalba.
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De betekenis van vogels en vrucht is af te leiden uit het middenpaneel van de triptiek
‘De tuin der lusten’. Die bestaat uit drie niveaus. Op de voorgrond staan groepen
van naakte mannen en vrouwen, meer naar achteren (en door het vogelvluchtpers
pectief ook hogerop) berijden in extase verkerende mensen allerlei dieren, helemaal
bovenin verrijst in de vijver van de Wellust de fontein van de Echtbreuk. De
boodschap is duidelijk: hoe idyllisch de voorgrond ook lijkt, uiteindelijk (of in wezen)
is de seksuele lust iets verderfelijks. Welnu, op dit paneel ritselt het van vogels en
vruchten: in de Bron van de Jeugd staan meisjes met vogels of appels op hun
hoofden, in de groep van de dierenberijders pikken drie vogels naar een grote ronde
vrucht, op de voorgrond knaagt een man aan een reusachtige aardbei. Zonder twijfel
symboliseren dus de vrucht en de vogels op het ‘Allegorisch concert’ de seksuele
begeerte en ongetwijfeld is dat negatief bedoeld: de zingende groep deugt niet.
Maar de belangrijkste symbolen van het schilderij zijn het ei en de muziek. Het
ei staat voor de wereld, de lieden erop voor de mensheid. De muziek moet het
zondige karakter van de groep aangeven. Charles de Tolnay brengt het werk in
7
verband met ‘Het narrenschip’ uit het Louvre. Op dat paneel is een twaalftal lieden
te zien in een wankel bootje: de verdorven mensheid die beheerst door vraatzucht
haar ondergang tegemoet gaat. Het schilderij is geïnspireerd op Sebastian Brants
Das Narrenschiff (1494). Net als op ‘Allegorisch concert’ neemt de clerus de
‘ereplaats’ in; en behalve gegeten en gedronken wordt hier ook muziek gemaakt.
De voorstelling op de triptiek ‘De hooiwagen’ in het Prado te Madrid wijst in dezelfde
richting. De linkerzijvleugel geeft het paradijs weer, het middenpaneel de door veel
mensen omringde hooiwagen, de rechterzijvleugel de hel. De betekenis is helder:
de boze mensheid is op weg naar het inferno. Op het hoog opgestapelde hooi zingen
een man en een vrouw; hij speelt op een luit, zij houdt het muziekblad vast, een
duivel, naast hen, blaast op een langwerpig instrument. Ten slotte is er, via een
gravure van Cock, een compositie van Bosch bekend waarop zich een gezelschap
in een drijvende schelp bevindt: ook dat vaart ten verderve, nu niet door vraatzucht
als op ‘Het narrenschip’, maar door wellust, en weer wordt er van een goed zichtbaar
muziekblad gezongen. Het kan niet anders: de muziek op ‘Allegorisch concert’ is
een teken van de verdorvenheid van de groep. Zij die zingen gaan naar de hel. De
boodschap is duidelijk, er is niets raadselachtigs aan.
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Vestdijks gedicht op dit ‘Allegorisch concert’ luidt als volgt:

Allegorische muziek
Naar Hieronymus Bosch
Als wrakgenooten op een kust
Zitten er elf bij 't groote boek,
Gemeenzaam slechts de tien geboden
En 't bultig zakje voor hun broek:
5 Want uit dezelfde avondnooden
Zoekt elk zich and're zinnenlust,
Er is geen krant, er is geen mode.
Vervloekt, zij kunnen toch nog zingen!
Hun oud gezicht bleef wit en glad:
10 Juist zulke menschen moeten zingen
Bij 'n priester, die hun kracht inbad
En lucht...Hun monden gapen, 't is
Of heeschheid scherp hun keel uitsist
En over tong en lippen spat.
15 Niets lijkt beschavender dan dit:
Muziek te lezen uit een zwart
Gekras met oogen van hun snit;
In die bezeten groep verward
Ligt heel 't bedrijf der middeleeuwen:
20 De gek, de schrok, de vrek, de bard,
En vrouwen, die het hardste schreeuwen.
De bril zakt over het gelaat,
De mond vertrekt twee maal zoo ver
Als in een and'ren tijd, de oogen
25 Loeren als spleet, niet overbogen
Door brauwen; in hun hoofden staat
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God vastgeplakt als gouden ster
Op 'n altaarhemel-uit-de-maat.
En die onheilig-schoolsche dwergen
30 Zal 't zwart-beschreven blad opbergen,
Waarover als een spin de dikGezwollen notenkoppen tergen,
Die weergaloos hun dommen blik
Vastweven in de stoffigheid
35 Van alles wat de hel bestrijdt.

Vestdijks benadering van het schilderij lijkt het meest op de manier waarop hij in
‘Een visioen van Tondale’ de hel uit ‘De tuin der lusten’ weergaf: er zijn enige
aanknopingspunten, maar het gedicht neemt al snel zijn eigen vlucht. De eerste
vier regels kunnen wat dit betreft model staan. Er zijn er inderdaad elf en zij zitten
bij het grote boek, ook al is de elfde figuur een geminimaliseerde luitspeler. Het ei
dobbert in de wereldzee; om dan te spreken van ‘wrakgenooten op een kust’ lijkt
me, als metafoor, een zinvolle omkering van de situatie. Met de derde regel echter
wendt het gedicht zich van het schilderij af en kiest het een eigen weg: dat die elf
alleen de tien geboden gemeenschappelijk hebben, is een veronderstelling van de
dichter, zij het geen onzinnige; maar het bultig zakje uit de vierde regel is een
poëtische toevoeging, er is niets van dien aard te zien.
Verderop herhaalt zich dit spel van noemen, interpreteren en afwijken. Het gedicht
gaat ervan uit dat de groep verschillende zonden symboliseert (‘elk zich and're
zinnenlust’, r. 6), wat op zichzelf niet onjuist hoeft te zijn. Maar de specificering is
zeer vrijmoedig: de gek, de schrok, de vrek, de bard (r. 20). Wie zou wat moeten
zijn? De zakkende bril, de vertrekkende mond en de spleetogen uit de vierde strofe
zijn in het centrum van het schilderij terug te vinden. De spinachtige notenkoppen
uit de vijfde strofe staan overduidelijk te kijk. Maar de rest is toevoeging en
interpretatie: dat zij móeten zingen, dat zij hees zingen, dat dat beschavend lijkt,
dat God voor hen een ster is, dat zij met hun zingen de hel bestrijden. Ik noem maar
wat Vestdijk-toetsen.
Er zijn twee wezenlijke verschillen tussen schilderij en gedicht. Het eerste is dat
Bosch, als schilder, de totale mensheid heeft willen uitbeelden en dat Vestdijk, als
latere toeschouwer, in die voorstelling de manifestatie van een tijdperk
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8 Handschrift van ‘Allegorische muziek’.
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heeft gezien. Vandaar dat de dichter het voor de schilder zo belangrijke symbool
van het ei verzwijgt. Het tweede is dat de muziek voor Vestdijk een andere betekenis
heeft dan voor Bosch. Bij de vijftiende-eeuwer is zij symbool voor de zonde, bij
Vestdijk is zij iets onbepaalds, iets anti-stoffelijks, iets raadselachtigs.
Al in de eerste strofe schept de dichter afstand tussen hemzelf en het tafereel dat
hij ziet. ‘Er is geen krant, er is geen mode’ (r. 7), met andere woorden: wat er nu
wel is, was er toen niet. Deze tijdsafstand wordt later nog een paar keer benadrukt
(r. 19, r. 24). Ze dient vooral om de hevigheid van de emoties van het middeleeuwse
gezelschap aan te scherpen; Vestdijks gedicht refereert daarmee aan het eerste
hoofdstuk van Huizinga's Herfsttij der middeleeuwen, waarin de historicus de felheid
van het toenmalige leven beschrijft.
De elf zijn er niet goed aan toe: ze zijn als schipbreukelingen (r. 1), avondnoden
(r. 4) plagen hen. Ieder van hen zondigt uit eigen behoefte om te zondigen, van
navolging is geen sprake, want zoiets als een mode bestaat niet (r. 7). De zonde is
dus niet te excuseren, ze is authentiek en hevig. Er heerst een decadente sfeer van
individualisme en zingenot. Die sfeer wordt nog versterkt door wat de elf
gemeenschappelijk hebben: de tien geboden en het bultig zakje (r. 3 en 4), dat is
het ideaal van het zuivere, schuldeloze leven en de werkelijkheid van het onzuivere
driftleven. Daarbij kunnen we aannemen dat het ideaal, omdat het onbereikbaar is,
de zonde slechts verhevigt: men kan er toch niet aan voldoen, waarom zou men
8
dan proberen ernaar te leven? Kortom, de eerste strofe geeft een beeld van elf
reddeloze zondaars, overgeleverd aan hun zinnen.
De tweede strofe schept een tegenstelling. In de oorspronkelijke versie van het
gedicht (het manuscript voor de bundel Verzen) luidde de achtste regel: ‘Vervloekt,
maar zij kunnen toch zingen!’. In die, minder fraaie, versie komt de tegenstelling
door het gebruik van het woordje ‘maar’ scherper uit. Het zingen is dus het tegendeel
van het zondigen. Zondigen was toegeven aan de ‘zinnenlust’ (r. 6), het zingen
moet daarom iets zijn buiten de zinnen om. We kunnen misschien preciezer zijn:
de zinnen horen tot de wereld van de verschijnselen en van de tijd, het zingen hoort
tot het gebied van de tijdloosheid. De lieden kunnen immers zingen, omdat hun oud
gezicht wit en glad bleef (r. 9), met andere woorden: op een of andere manier hebben
ze zich, ondanks hun zinnenlust, aan de tijd weten te onttrekken. We moeten ervoor
oppassen teveel filosofie in het gedicht te willen lezen, maar dat de tegenstelling
zonde (zinnen)/zingen (muziek) met de antithese tijd/eeuwigheid samenhangt, is
toch wel aannemelijk. Daarbij
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zullen we bij het begrip ‘eeuwigheid’ moeten denken aan zoiets als volmaaktheid,
geestelijk geluk. Overigens is het zingen verre van harmonieus: heesheid sist de
keel uit en spat over tong en lippen (r. 13, 14).
Die ambivalentie van de dichter ten opzichte van het zingende gezelschap blijft
in de derde strofe bestaan. ‘Niets lijkt beschavender dan dit:’ staat er (r. 15). De
lezer verwacht een vervolg in de trant van: ‘maar zo beschavend is het niet’. Die
constatering blijft echter achterwege, alsof de dichter zeggen wil, dat het zingen
toch best beschavend zou kunnen zijn, de heesheid echt gezang zou kunnen worden
en de zinnenlust zou kunnen neutraliseren. Want wat is het eigenlijk?, waarom zou
het beschavend kunnen werken? Het is muziek lezen uit zwart gekras (r. 16, 17);
met andere woorden: het verwarrende, onduidelijke, duistere verheft men tot iets
schoons. Wat laag is wordt verheven, drift wordt geest. De zwarte noten in het boek
vallen onder de categorie van tijd en zinnen, uit die noten muziek maken (de
eeuwigheid beleven) is daarom een prestatie van belang, één die wel beschavend
moet werken.
De vierde strofe doet niet veel anders dan de middeleeuwse zangers nader in
hun kleinheid en ongeschiktheid voor het eeuwige te beschrijven. De zin die aangeeft
hoe primitief hun geloof is, is tamelijk cryptisch.
[...]; in hun hoofden staat
God vastgeplakt als gouden ster
Op 'n altaarhemel-uit-de-maat.

God is voor deze mensen een gouden ster in de wijde hemel. Zij zagen het altaar
in de kerk, een duidelijk zichtbaar ding, materieel aanwezig. Daaruit leidden zij een
‘abstracte’ God af. Maar ze kunnen hem niet hoger denken dan als een ster in de
hemel, die, op zijn beurt, voor hen toch weer niet meer is dan een groot uitgevallen
altaar. Zij komen dus niet los van hun zinnen. Waar het in deze strofe in wezen om
gaat, is het contrast tussen deze hevig levende maar simpele mensen en de muziek
die zij maken. Dat zij daartoe in staat zijn, wordt er des te wonderlijker door.
Voor de interpretatie van de vijfde en laatste strofe ga ik uit van het
‘zwartbeschreven blad’ (r. 30), de bladzijde in het boek waarop de muzieknoten
staan. Die noten worden vergeleken met spinnen (r. 31), wat eens te meer hun
symbolische betekenis van ‘duisterheid’ bewijst. Zij kijken naar de zangers. (Men
zou dat
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kunnen zien als een uitwerking van de vergelijking met de spin: omdat ze als een
spin zijn, kunnen ze kijken). De zangers worden omschreven als ‘de stoffigheid /
Van alles wat de hel bestrijdt.’ (r. 34, 35). Die omschrijving geeft aan, dat zij weliswaar
van deze wereld zijn (‘stoffigheid’), maar dat zij toch maar de hel (de zinnenlust, het
duister) bestrijden. Ze doen dat door hun zingen, een zingen dat nu juist door de
noten mogelijk wordt gemaakt. Het ‘zwart-beschreven blad’ zal ook, zo staat er, de
‘onheilig-schoolsche dwergen’ opbergen (r. 29 en r. 30). Dat wil zeggen: de dwergen
(hoe onheilig-schools ze zijn heeft de vierde strofe ons wel geleerd) zullen geheel
opgaan in de muziek die in het blad verankerd ligt.
Het blijft een wonderlijke zaak: de spinachtige noten worden muziek door toedoen
van onheilige dwergen. ‘Allegorische muziek’ is een raadselachtig gedicht, niet
omdat zijn formuleringen zo cryptisch zijn (al zijn ze soms allesbehalve gemakkelijk),
maar omdat het dit raadsel onder woorden brengt. Onvolmaakte mensen vinden in
een onvolmaakte wereld toch iets dat de volmaaktheid benadert.
Zo gezien verwijst het gedicht ook naar zichzelf. Op dat betekenisniveau blijft het
woord ‘opbergen’ (r. 30) dichter bij zijn eigenlijke betekenis. Het ‘zwart-beschreven
blad’ is de bladzijde waarop het gedicht staat afgedrukt: het middeleeuws gezelschap
is daar als het ware in ‘opgeborgen’. De spinachtige noten zijn een metafoor voor
de letters. En de ‘stoffigheid’ die de hel bestrijdt, is de lezer die in dit lied van vijf
strofen vergeestelijking zoekt.
Drie van de vier kunstgrepen die Vestdijk hanteerde in zijn Bosch-gedich-ten,
heeft hij in ‘Allegorische muziek’ toegepast. Hij interpreteerde: hij zag in onbepaalde
gezichten een gek, een schrok, een vrek, een bard. Hij selecteerde: hij noemde de
wijd open mond en de zakkende bril, hij verzweeg het ei. En hij voegde toe: het
bultig zakje, sprekend attribuut, dat toch nergens te zien was. Kortom, hij zette het
schilderij fors naar zijn poëtische hand. Ook nu zag hij in de voorstelling iets wat
een ander er niet zo gauw in zal zien (en wat Jeroen Bosch zeker nooit bedoeld
heeft): de paradoxale situatie van aan hun driften overgeleverde lieden die door
middel van spinachtige tekens tot een gesublimeerde geestestoestand komen. Die
paradox is de gecompliceerder dan de tegenspraken in enig ander Bosch-gedicht.
Van alle zes is daarom ‘Allegorische muziek’ veruit het meest vestdijkiaans.

Eindnoten:
1 De publicatie in Verzen heeft twee varianten. In regel 11 staat ‘hen’ in plaats van ‘hun’ en in
regel 27 staat: ‘God vastgeplakt: een gouden ster’ in plaats van ‘God vastgeplakt als gouden
ster’. Martin Hartkamp bericht, dat Vestdijk in zijn auteursexemplaar een variant op regel 31
noteerde: ‘Waarover spingelijk de dik-’ (Verzamelde gedichten. Deel III, p. 452).
2 Onder andere in Philippenzen 4, vers 3 en in Openbaring 3, vers 5.
3 Essays is duodecimo, p. 35.
4 In 1942, toen hij door de Duitse overheerser gegijzeld was te Sint-Michielsgestel, kreeg hij van
zijn ‘medebewoners’, zoals ze zich noemden, op zijn verjaardag een exemplaar van K. Pfister,
Hieronymus Bosch cadeau. (Bertram Mourits en Pierre N.G. Pesch: Catalogus, p. 174).
5 Het gaat dan vooral om de hoofdfiguur van de zijvleugel, een blauw gekleurd monster met een
vogelkop. De verbinding met de Visio Tundali is al in 1898 door H. Dollmayr gelegd. (Charles
de Tolnay: Hieronymus Bosch, p. 360 en 361).
6 In werkelijkheid is de relatie nog een stuk ingewikkelder dan hier is voorgesteld, want de vrouw
is ook moeder en heeft, lijkt het, de mannen gebaard - er is sprake van weeën. Aan de andere
kant hebben zij haar ‘enkel in 't wilde weg’ genomen: uit pure seksuele wellust dus. Maar al deze
gegevens op elkaar af te stemmen, zou op deze plaats, waar het me om de interpretatie van
een ander gedicht gaat, te ver voeren.
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7 Charles de Tolnay: Hieronymus Bosch, p. 347.
8 Zijn essay ‘Drukkende idealen’ eindigt Vestdijk met een eigenzinnige en spitsvondige verklaring
van het bijbelverhaal over het gouden kalf (Exodus 32) waarin hij deze tegendraadse uitwerking
van de tien geboden uiteenzet. (Essays in duodecimo, p. 21, 22).
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Poëzie, gekunsteldheid, grammatica
1

In een recensie maar aanleiding van de tweede druk van de Verzamelde gedichten
2
rekende K.L. Poll af met Vestdijks poëzie. De aanval was genadeloos: niet één
goed woord had Poll voor deze gedichten over, afbrekende woorden had hij in
overvloed.
Hoe is het mogelijk dat iemand die zoveel zinnigs weet te zeggen over
poëzie als Vestdijk - in De glanzende kiemcel - zelf zulke slechte gedichten
schrijft? [...]. Al zijn gedichten klinken gekunsteld, alsof hij schrijft in een
taal die hem van huis uit vreemd is. [...] Het is niet alleen een kwestie van
woord voor woord, het gaat ook om het parafraseerbare deel van de
inhoud. Ook in dat opzicht lijkt het of Vestdijk alleen maar schrijft op gezag
van anderen [...]. Wat ontbreekt is de dwang van een persoonlijke
betrokkenheid.

Men kan niet zeggen dat Poll het bij beweringen liet. Integendeel, hij staafde zijn
mening met talrijke voorbeelden. Maar de vraag is of zo'n reeks aanhalingen iets
zegt over Vestdijks dichterschap in zijn totaliteit. Met evenveel gemak kan men door
het citeren van een serie prachtige poëtische vondsten ‘bewijzen’ dat Vestdijk een
groot dichter was. Zowel de ene als de andere methode lijkt mij eenzijdig. Vestdijk
heeft schitterende gedichten geschreven, hij heeft ook maakwerk geproduceerd.
Als hij slaagt, is hij onnavolgbaar, maar het heeft geen zin te ontkennen dat hij ook
mislukt, nu en dan.
Polls stelling dat de ‘inhoud’ van Vestdijks gedichten niet op persoonlijke
betrokkenheid berust, niets anders is dan literaire na-aperij, lijkt me onhoudbaar.
Maar dat zijn poëzie soms (‘vaak’, zullen anderen zeggen) gekunsteld is, is zeker
waar. Zoals ik in het tweede opstel van deze bundel al uiteenzette, concentreerde
Vestdijk zich op het beeld: een situatie, een verschijning, een uitzicht, een
gebeurtenis, een figuur - dat soort gegevens maakte hij tot centrum van zijn ge-
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dicht. Hij omschreef ze zo, dat ze beeld werden van iets onnoembaars. Daarbij was
hij altijd weer gespitst op het paradoxale. Hij ontdekte zodoende het mysterieuze in
het dagelijkse. Maar om het taalgebruik bekommerde hij zich minder. Als de zinsbouw
door metrumvoorschrift en rijmdwang gewrongen werd, liet hij dat voor wat het was.
Zeker als het beschreven beeld raak en treffend was.
Gewrongen zinsbouw is hét kenmerk van het gekunstelde. De helderheid wordt
opgeofferd aan een ander doel. Een ingewikkelde versvorm, bijvoorbeeld, zoals bij
de rederijkers. Bij Vestdijk was dat andere doel het beoogde beeld. Om dat neer te
zetten, gebruikte hij allerlei middelen: beeldspraak, paradox, klank, ritme, allusie,
iconiciteit. Helder taalgebruik kwam, vermoed ik, op de laatste plaats. Alleen zo is
te verklaren dat in sommige, rake en prachtig-raadselachtige gedichten van die
vreemde kronkelzinnen voorkomen. Overigens: grammaticaal altijd in orde. Alleen:
om ze te begrijpen moet men de aloude zinsontleding min of meer beheersen.
Gekunsteldheid hoeft niet altijd poëtische waarde te missen. Een veel
voorkomende constructie bij Vestdijk is de verwisseling van onderwerp en lijdend
voorwerp. Je zegt niet: ‘Simon schrijft een gedicht’, maar: ‘Een gedicht schrijft Simon’.
Door zo'n omkering krijgt het object meer nadruk, dat is ook de functie van de
wisseling. Je wilt accentueren wát er geschreven wordt: geen roman, geen essay,
maar een gedicht. Maar de constructie, hoewel niet echt fout, blijft onnatuurlijk en
kan misverstand wekken. Ingewikkelder wordt het nog, als er een meewerkend
voorwerp bij komt. ‘Zijn móeder schrijft Simon een brief’ betekent: Simon schrijft
een brief aan zijn moeder. Een dergelijke omzetting kan zinvol zijn, om de
klankschakering, om het ritme, om het betekenisaccent. Ze is zinloos als ze uit
rijmdwang, of welk soort dwang dan ook, voorkomt. In alle gevallen is ze gekunsteld,
maar in de eerst genoemde gevallen heeft ze toch een zekere poëtische waarde.
In het ‘Vestdijk als dichter’-nummer van de Vestdijkkroniek besprak Harry
3
Bekkering het gedicht ‘Grieksche zuilenrij’. (V.G., deel II, p. 67). De eerste strofe
daarvan luidt:
Uw smetteloos verrijzen
In 't bondige azuur
Laat zich in beeld bewijzen,
In wezen en in duur, -
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Maar niet in de verschijning,
Maar niet in uw omlijning:
Uw trots, die de verdwijning
Van zooveel brokken schond.

Het gaat me hier niet om de interpretatie van deze strofe, die kan men bij Bekkering
vinden. Het gaat me om de laatste twee regels. Die zin is geconstrueerd op de
manier die ik hierboven aangaf. Bekkering leest hem terecht als: de verdwijning van
zoveel brokken schond uw trots. Om allerlei redenen is de omzetting poëtisch
verdedigbaar. Door het driemaal rijmende ‘-ijning’ krijgt het gedicht een zingende
toonzetting die goed bij het onderwerp ervan past. Het woord ‘trots’ krijgt (als men
de regels met de juiste klemtoon leest) een buitengewoon sterk accent; het staat
bovendien geïsoleerd, tussen twee leestekens. Ook dat past in de sfeer van het
gedicht. De zin is gekunsteld, maar niet onzinnig gekunsteld. Het had mooier,
helderder gekund. Maar ook erger, zinlozer.
In hetzelfde nummer van de Vestdijkkroniek besprak Wiel Kusters het gedicht
4
‘IJstocht’. (V.G., deel I, p. 168). Hoewel het me ook in dit geval slechts om twee
regels gaat, neem ik toch het hele gedicht over, omdat de interpretatie consequenties
heeft voor het geheel.
Door albast blinkt de zon. De velden schijnen
Ons tegen met denzelfden gelen glans,
Die ook op 't hardblauw vlak aan den balans
Der schaatsen ontschampt in bestoven lijnen.
5 Het kruis der armen, 't overstag der voeten,
De losse haren onder mutsenvacht:
Alles biedt den weerstand tegen 't ontmoeten,
Dat wij zoo lang vermeden, overmacht,
Een korten tijd maar op de noordervijvers
10 Met 't gele zuiderlicht, waarlangs het steken
Der ijzersneden is als vlijt'ge drijvers
Naar een verliefdheid die niet door wil breken.
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Kusters maakt een aantal voortreffelijke opmerkingen over dit gedicht. Hij laat zien
dat de essentie ervan ‘de in evenwicht gehouden tegenstellingen’ is. Hij wijst op het
cyclische karakter: in de eerste strofe de zon die niet door de nevel breekt, in de
laatste strofe de verliefdheid die niet door wil breken.
De zin die ik wil analyseren, staat in de tweede strofe, de derde en vierde regel
ervan. Kusters las die zo: alles (het kruis, het overstag, de losse haren) biedt een
overmachtige weerstand tegen het ontmoeten. Met andere woorden: die twee
schaatsen wel samen, maar ze zouden het eigenlijk niet willen. Ze wensen elkaar
niet te ‘ontmoeten’, niet verliefd te worden. Deze uitleg levert allerlei
merkwaardigheden op. Het ‘kruis der armen’ (zijn rechterhand in haar rechterhand,
zijn linkerhand in haar linkerhand, zodat hun armen zich kruisen) wordt bij Kusters:
‘de armen gekruist op de rug’. Het ‘overstag der voeten’ (samen, tegelijk de ene
voet over de andere zetten - een beeld voor de eenheid van het paar) wordt: ‘de
benen verwikkeld in een balletachtig spel met zichzelf’. ‘De lossen haren onder
mutsenvacht’ (de haren van het meisje die onder haar muts uitkomen - ‘losse haren’
is door de eeuwen heen een beeld voor erotische verleiding geweest) wordt: de
haren zijn verborgen onder haar muts. Kusters constateert wel dat in de derde strofe
sprake is van een ‘schaatsen naar de verliefdheid’, maar hij merkt niet op, dat die
(juiste) interpretatie in strijd is met wat hij daarvoor beweerde. Want als het schaatsen
een ‘weerstand tegen de verliefdheid’ is, hoe kan het dan tegelijk een beweging
naar de verliefdheid toe zijn?
De knoop zit in de al eerder gesignaleerde kronkelzin: ‘Alles biedt den weerstand
tegen 't ontmoeten, / Dat wij zoo lang vermeden, overmacht, / Een korte tijd [...]’.
Let erop, dat er niet staat: ‘Alles biedt weerstand’ (zo is toch de uitdrukking), maar:
‘Alles biedt den weerstand’. Dat wijst er al op, dat hier waarschijnlijk iets anders
staat dan de snelle lezer verwacht. De leraar Nederlands die deze zin in een
proefwerk zou durven opnemen, zou volgens mij de volgende ontleding goed moeten
rekenen: ‘Alles’ is onderwerp; ‘biedt’ is gezegde; ‘overmacht’ is lijdend voorwerp;
‘den weerstand tegen 't ontmoeten, / Dat wij zoo lang vermeden’ is meewerkend
voorwerp. Wat staat hier dus? ‘Wij’ (de twee schaatsers) hadden een weerstand
tegen het ontmoeten van elkaar. We vermeden dat ook zo lang mogelijk. Maar nu
we samen schaatsen, vormen ons armenkruis, het overstag van onze voeten, jouw
losse haren vanonder je muts, een overmacht tegen die weerstand. Hij breekt bijna.
We schaatsen als het ware naar onze verliefdheid toe.
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Als men de zin zo interpreteert, valt ieder onderdeel op zijn plaats. Dan is de ijstocht
inderdaad een beeld voor de aarzelende verliefdheid. Samen schaatsen betekent
immers ‘samen iets hebben’; het is iets feestelijks, iets tegen de verliefdheid aan.
5
In Vestdijks romans functioneert het in ieder geval op deze manier. Deze
gevoelservaring heeft Vestdijk geplaatst in een omgevingsbeschrijving die de emotie
symboliseert. Daarbij staat een aantal prachtige poëtische vondsten: ‘Door albast
blinkt de zon’; ‘de noordervijvers / Met 't gele zuiderlicht’; ‘een verliefdheid die niet
door wil breken’. Maar het gedicht is niet gaaf. De grammaticale gekunsteldheid
van de hierboven besproken zin heeft geen enkele functie, werkt alleen maar
verwarrend. Poll had niet helemaal ongelijk.

Eindnoten:
1
2
3
4
5

Verzamelde gedichten, tweede druk, Amsterdam 1987.
K.L. Poll: ‘De slaaf van negenhonderd slaven’.
Harry Bekkering: ‘De uiterste seconde van de westerse cultuur. Over “Grieksche zuilenrij”’.
Wiel Kusters: ‘Bestoven lijnen’.
Vergelijk de passage waarin Anton Wachter met Ina Damman schaatst. ‘Ze reden dus. Hij was
te gelukkig om nog te hopen, dat zij hem niet gezien had, toen ze op de bank zat. De muziek
steeg hem naar het hoofd. [...]. Haar warme witte handschoenen, kleine exclaven van het mutsje,
lagen in de zijne.’ (Terug tot Ina Damman, p. 75).
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Dichter versus burger
Over Thomas Mann heeft Vestdijk nooit een groot essay geschreven. Eigenlijk een
merkwaardige zaak. Aan Bibeb vertelde hij in 1969 over zijn leesgewoonten: ‘Om
half elf in bed tot mijn vrouw komt. Ik heb Nietzsche helemaal gelezen en Thomas
Mann. Ja, tot half twaalf. Als je dat iedere dag doet schiet je op.’ Hij zei toen ook
dat hij zijn vrouw Thomas Mann had voorgelezen, 's avonds tussen negen en tien
1
uur. In het elfde gesprek met Nol Gregoor vroeg deze onder andere naar Vestdijks
voorkeur voor buitenlandse auteurs. Vestdijk noemde toen: Dostojewski, Rilke,
2
Kafka, Proust, Joyce, Faulkner, Sartre, Thomas Mann, Nietzsche. In het essay
‘Drie tijdromans’, in De leugen is onze moeder, behandelde Vestdijk een roman van
Hermann Hesse, Ernst Jünger en Thomas Mann. Als er van die drie één een uitvoerig
essay waard is, moet dat Thomas Mann zijn, zou men denken. Maar de eer viel te
beurt aan Ernst Jünger: ‘Ernst Jünger en de onhelderheid’, in Gallische facetten.
Een ander voorbeeld. In het essay ‘Het lyrisch beginsel van de roman’, eveneens
in De leugen is onze moeder, kwam Vestdijk te spreken over de toekomst van de
roman. Hij zag de film met zijn ‘episch-beschrijvend-dramatisch karakter’ als een
bedreiging. De roman van de toekomst is dus mogelijk de essayistische roman.
Vestdijk schreef:
De romans van Thomas Mann met name, gewoonlijk, ook door hemzelf,
als ‘late’ samenvatting beschouwd, zouden in dit verband een
baanbrekende betekenis kunnen verkrijgen; [...]; de romans van Simenon
daarentegen lijken mij alles eerder dan ‘zukunftsträchtig’, hun waarde áls
roman niet te na gesproken. (p. 129, 130).
Maar aan wie van de twee wijdde hij een lang essay? Aan Simenon. En waarom?
Tegen Gregoor zei hij: ‘Ja, op een gegeven moment vond ik dat ik zoveel Simenons
3
gelezen had, dat ik er wel eens een essay over zou kunnen schrijven.’ Een motief
dat zeker voor Thomas Mann opging.
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Dat het niet tot zo'n uitvoerig essay kwam, kan aan allerlei factoren gelegen hebben,
tot de eenvoudigste toe. Het is niet per se nodig er iets diepzinnigs achter te zoeken.
Uit het ‘rijtje van Gregoor’ kreeg ook Faulkner niet het essay dat hem toekwam,
ongenoemde auteurs als Edgar Allan Poe en Emily Brontë kregen het wel. Toch is
het de moeite waard het ‘beeld’ van Thomas Mann in het werk van Vestdijk te
onderzoeken en zich af te vragen, of er in dat beeld iets is wat bij Vestdijk weerstand
op kon roepen. Vestdijks positie ten opzichte van Thomas Mann is dan in ieder
geval bepaald.
Een dergelijk onderzoek lijkt me ook nuttig, omdat er op het eerste gezicht zoveel
overeenkomst tussen de twee auteurs bestaat. Beiden waren romanschrijver én
essayist met belangstelling voor veel cultuurgebieden. Een belangrijk kenmerk van
hun stijl is de nooit aflatende ironie. Alle twee hadden ze aandacht voor de
geschiedenis en waren ze geïnteresseerd in het ‘mythologische genre’. In een brief
4
aan Kees Verheul noemde Vestdijk juist in dit verband de naam van Thomas Mann.
Muziek en ziekte zijn bij hen steeds terugkerende thema's. Vestdijks De koperen
tuin wordt voor een deel gedragen door drie typische ‘Thomas Mannthema's’: muziek,
ziekte (alcoholisme in dit geval) en de vorming van een jongeman door een mentor.
Victor Slingeland, uit de naar hem genoemde trilogie, de dirigent met psoriasis, zou
een verre achterneef kunnen zijn van Adrian Leverkühn, uit Doktor Faustus, de
componist met syfilis. Oppervlakkig gezien lijkt het dat Vestdijk zich geheel in Mann
kon vinden, meer dan in bijvoorbeeld Proust. Het is zeker, dat dat niet zo was. Het
ligt dus voor de hand na te gaan wat hen bond en wat hen scheidde.
5
We weten dat Vestdijk Der Zauberberg begin 1936 las. Maar in de vroege essays
en recensies komt de naam Thomas Mann niet of nauwelijks voor. Commentaar op
Mann gaf hij eigenlijk alleen indirect. Op 13 augustus 1938 besprak hij in de NRC
Perspectives van Denis Saurat. Deze had het in dit boek onder andere over de
invloed van Goethe op Thomas Mann, en over de onverteerbare stijl van Der
Zauberberg. Vestdijk kritiseerde Saurat wel, maar hij waardeerde ‘de goede notities
6
over Goethe, Mann, Ibsen, Kipling’. Aan de stijl van Mann gaf hij zich kennelijk niet
zo gemakkelijk gewonnen. Nog in 1941 (op 23 september) schreef hij aan Theun
de Vries: ‘Ik lees momenteel Tod in Venedig. Meesterlijk, maar aan de pompeuze
7
stijl moet men toch wel erg wennen. Maar de détails zijn prachtig.’

P. Kralt, 'Paradoxaal is het gehele leven'. Het oeuvre van Vestdijk

173
Na de oorlog wijzigt zich het beeld. In Vestdijks publicaties duikt de naam Thomas
Mann steeds vaker op. Op 2 februari 1946 publiceerde hij het opstel ‘Goethe's
romans’, later opgenomen in Essays in duodecimo. De stijl van deze romans
kenschetste hij als ‘klassiek’, een stijl die ‘licht vermoeien kan door zijn egale
afgewogenheid en zijn ononderdrukbare neiging tot het typische en algemene, onder
voorbijzien van het bijzondere.’ Maar verderop nam hij van dit oordeel het nodige
terug. Goethe's stijl getuigt ook van een ‘hoogst verrassende lichtheid en
bewegelijkheid [...] en een weergaloze doeltreffendheid.’ In dit verband kwam hij,
na bijna acht jaar, terug op het boek van Saurat en op de stijl van Thomas Mann.
Volgens Denis Saurat, in een stukje over Thomas Mann (in Perspectives),
zou Goethe niet minder dan de geheel Duitse romankunst bedorven
hebben. Met name de notoire onverteerbaarheid van Der Zauberberg
zou aan deze invloed zijn te wijten. Maar Saurat, als Fransman, - die
bovendien deze roman in een Franse vertaling gelezen schijnt te hebben,
- is wel de laatste om de geheime charmes op hun juiste waarde te kunnen
schatten van een schrijftrant die volledig is ingesteld op het schier
8
onmerkbaar beïroniseren van de eigen plechtstatigheid.
De gegevens zijn te summier om er vergaande conclusies uit te trekken. Maar het
lijkt erop dat Vestdijk midden jaren veertig meer waardering opbracht voor het werk
van Thomas Mann dan daarvoor. Hoewel hij het ‘moeizame en trage’ in diens stijl
niet ontkende en/of verzweeg - dat zal nog blijken - kreeg hij oog en oor voor de
‘geheime charmes’ van zijn taal. Trouwens, het ‘rijtje van Gregoor’ waaraan ik al
refereerde, luidt letterlijk:
Dostojewski, Rilke, [...], Kafka, Proust, Joyce [...], later Faulkner, Sartre,
Thomas Mann allicht, vooral z'n latere boeken, dus Doktor Faustus en
ook de Zauberberg natuurlijk. Maar vooral Doktor Faustus, en ook Lotte
in Weimar, die Goethe-roman, dat vind ik zoiets enorms [...].
Het gaat me in dit citaat om het woordje ‘later’ (dat ikzelf cursiveerde). Ook dat
schijnt erop te wijzen dat Vestdijk eerst in de jaren veertig het werk van Thomas
Mann begon te appreciëren, al bleef zijn houding een zekere ambivalentie vertonen.
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Er zijn nog andere gegevens die op een dergelijke gecompliceerde toenadering
wijzen. Maar voor ik die behandel, wil ik Vestdijks mening over de stijl van Thomas
Mann bespreken. Vestdijk hanteerde twee karakteristieken: ‘klassiek’ en ‘ironisch’.
Het ‘klassieke’ (de lange, gedragen, evenwichtige volzin) deed hij soms af als
‘pompeus’, of ‘plechtstatig’. Zulke woorden zijn uit zijn pen begrijpelijk. Hijzelf
schuwde de lange zin niet. Tegen Bibeb zei hij: ‘Ik ben van huis uit [...] ingesteld op
kunststijl.’ Maar zijn zinnen zijn, hoe ingewikkeld soms ook, beweeglijker, natuurlijker
en spontaner dan die van Thomas Mann. Als hij ‘klassiek’ schreef, zoals in Het
proces van Meester Eckhart, was dat om de verteller van de gebeurtenissen via
zo'n stijl te karakteriseren.
In Vestdijks visie op de stijl van Mann zijn ‘klassiek’ en ‘ironie’ nauw met elkaar
verbonden: de ironie relativeert volgens hem de plechtstatigheid van Manns taal.
Dat lijkt me een rake observatie, die tegelijk het verschil aanwijst met de manier
waarop Vestdijk zelf de ironie hanteerde. Mann ironiseerde zijn taal, Vestdijk zijn
personages. Er zijn natuurlijk talloze uitzonderingen, Mann was lang niet altijd even
mild voor zijn figuren, maar in zijn algemeenheid gaat dit onderscheid wel op. Over
Jacob die vroeger door zijn schoonvader bedrogen is (hij gaf hem zijn dochter Lea
in plaats van Rachel en Jacob merkte dat eerst na de huwelijksnacht), en nu door
zijn zonen voorgelogen wordt (zij doen het voorkomen of Jozef door een roofdier
gedood is), schreef Mann:
Ach, frommer Alter! Ahntest du, welch ein verwirrendes Belieben sich
wieder einmal verbirgt hinter dem Schweigen deines wunderlich hehren
Gottes, und wie unbegreiflich-glückselig dir soll die Seele zerrissen werden
nach Seinem Rat! Da du jung warst im Fleische, zeigte dir ein Morgen
als Trug und Wahn dein innigstes Glück. Du wirst sehr alt werden müssen,
um zu erfahren, daß, ausgleichshalber, Trug und Wahn war auch dein
9
bitterstes Leid.
Over Gerrit Bolhuis, de onvergetelijke puberale meidenversierder die we in deze
bundel al een paar keer zijn tegengekomen, schreef Vestdijk in Terug tot Ina
Damman: ‘De jongen met de pijp nam de pijp uit zijn mond en spuwde, bruin. “Da's
nou 't type van 'n hoer”, zei hij.’ (p. 101). De twee voorbeelden geven duidelijker
dan welke uiteenzetting ook het verschil aan tussen de ironie van Mann en die van
Vestdijk. Die van Mann is ‘schier onmerkbaar’, zoals Vestdijk het uitdrukte,
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die van Vestdijk is direct, je schiet erbij in de lach. Die van Mann maakt de ‘zwaarte’
van de evenwichtig gebouwde zinnen over ‘innig geluk’ en ‘bitter leed’ (het is toch
niet gering) speels en geschakeerd, richt zich dus in de eerste plaats op de taal, die
van Vestdijk bespot de puber met zijn seksuele grootspraak, richt zich dus op (en
tegen!) het personage. Tegen Theun de Vries zei Vestdijk in 1968 over Thomas
10
Mann: ‘Hij heeft veel ironie en is daarin modern’. Dat is niet onjuist. Maar in een
recensie uit 1947 karakteriseerde Vestdijk de ironie van Mann als: ‘de echt wijsgerige,
doch tevens echt eind 19 de-eeuwse ironie’. Deze karakteristiek lijkt me preciezer.
De hier genoemde recensie is van 13 augustus 1947 en stond in Het Parool.
Onder de kop ‘Thomas Mann als cultuurfilosoof. Romancier door zelfdiscipline’
11
besprak Vestdijk de essaybundel Adel des Geistes (1945). Maar het stuk is veeleer
een portret van de auteur Thomas Mann dan een bespreking van de bundel. Vestdijk
eindigde met een kenschetsende conclusie.
Het gecompliceerd evenwicht, dat hij in zijn oeuvre heeft weten te
bereiken, moet men daarom nooit beoordelen naar de krachten
afzonderlijk. Zijn ongeëvenaard rijk geschakeerde stijl is vaak moeizaam
en traag, romancier is hij eerder door zelfdiscipline dan door een gelukkige
aanleg; als essayist ziet men hem veelal in de schaduw der groten
werkzaam. Zijn eigen grootheid berust op de meesterlijke combinatie al
dezer elementen, het geduldig en tijdverslindend zwoegen aan een steeds
iets te zware taak van harmonisering en synthese.
‘Romancier is hij eerder door zelfdiscipline dan door een gelukkige aanleg’. Deze
uitspraak staat tegenover andere, hier voor een deel al geciteerd. Over Der
12
Zauberberg: ‘een uitstekend boek’ en ‘een magistrale roman’ ; over Lotte in Weimar:
13
‘dat vind ik zoiets enorms’ ; over Doktor Faustus: ‘de onvolprezen muziekroman
van Thomas Mann’, ‘een magistrale roman’, ‘een boek van adembenemende allure’,
14
‘een ongelooflijk meesterstuk’. Al deze uitspraken zijn van na 1947; die in
Zuiverende kroniek werd bij de bundeling in 1956 aan de tekst toegevoegd, het
oorspronkelijke stuk is van 5 augustus 1946, toen Doktor Faustus nog niet
verschenen was. Als samenvatting zou ik het oordeel kunnen citeren dat hij tegenover
Theun de Vries uitsprak, in 1968:
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Hij heeft veel ironie en is daarin modern, hij weet ermee te werken ook,
hij kan een leesbaar boek ontwerpen...Overigens is hij voor mij wat
Dostojewski onder de Russen is - de enig genietbare auteur onder de
Duitsers. Met uitzondering dan van Kafka, die geen Duitser is, maar een
15
verkeerd terecht gekomen Tsjech.
De wijziging in belangstelling en waardering in en voor het werk van Mann is met
het verschijnen van Doktor Faustus in 1947 bevestigd, dat zal duidelijk zijn. Der
Zauberberg (1924) en Lotte in Weimar (1939) lijken van die wijziging geprofiteerd
te hebben. Zo is althans het beeld in Vestdijks publieke uitspraken: hij noemt de
beide boeken na 1947 een paar keer in lovende zin. Het is vreemd, dat Vestdijk
Doktor Faustus indertijd niet besproken heeft in Het Parool, hij moet daartoe, als
vast recensent, toch de mogelijkheid gehad hebben.
Vestdijks waardering na 1947 (of beter: na 1955, als met de dood van Thomas
Mann diens oeuvre ‘voltooid’ is) vertoont het volgende beeld. Bovenaan, als
onvolprezen meesterwerk, staat Doktor Faustus (1947), direct gevolgd door Der
Zauberberg (1924) en Lotte in Weimar (1939). Aan de eerstgenoemde roman heeft
Vestdijk drie keer een lange passage gewijd; bovendien heeft hij Die Entstehung
des Doktor Faustus (1949) gerecenseerd. Van zijn visie op dit boek zijn we daardoor
goed op de hoogte. Op Der Zauberberg is hij één keer ingegaan, terwijl hij op Lotte
in Weimar geen commentaar heeft geleverd. In een herdenkingsartikel voor Menno
ter Braak betreurde Vestdijk het, dat deze zich, door zijn vroege dood, niet over
16
Doktor Faustus uit heeft kunnen laten. Op mijn beurt zeg ik: het is jammer dat
Vestdijk nooit verklaard heeft wáarom hij Lotte in Weimar ‘zoiets enorms’ vond. Nu
is het gissen. Zijn het de geraffineerd gesuggereerde onderlinge verhoudingen van
de personages, of is het de fabelachtige techniek van het zevende hoofdstuk, dat
de gedachtestroom van Goethe weergeeft? Waarschijnlijk beide.
Over twee romans heeft Vestdijk een vluchtig, weinig zeggend oordeel
uitgesproken. Felix Krull (1911, definitieve uitgave 1955) vond hij ‘verduiveld leuk’
17
en Der Erwählte (1951) ‘hier en daar vermakelijk’. Buddenbrooks (1901) noemde
hij één keer. Hij behandelde in enkele regels een aspect van de roman, zonder een
18
oordeel uit te spreken. Dat de wereld van de Lübeckse handelsmagnaten Vestdijk
niet aansprak, zal duidelijk zijn voor ieder die Meneer Visser's hellevaart gelezen
heeft. Beide romans spelen grofweg in dezelfde tijd (eind vorige eeuw, begin deze
eeuw), in een vergelijkbaar handelsstadje. Maar daarmee houdt alle over-
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eenkomst op. De boeken zijn geschreven met twee totaal verschillende doeleinden.
Thomas Mann wilde de voornaamheid van de burger verbeelden, Vestdijk de rancune
van de kleinburger doorgronden. Ook de betrokkenheid van de auteurs bij hun
onderwerp verschilt. Mann hield afstand, Vestdijk leefde zich in. Ina Boudier-Bakker
heeft, zo'n vier jaar voor Vestdijk Meneer Visser's hellevaart schreef, naar het
voorbeeld van Buddenbrooks, de familieroman De klop op de deur geschreven. Iets
dergelijks is bij Vestdijk volstrekt ondenkbaar.
Min of meer negatief was Vestdijk over Der Tod in Venedig (1913), waarvan hij
19
de afloop ‘een wat bleek allegoriserende uitkomst’ noemde en over Die Betrogene
(1953), Manns laatste novelle. De ongeveer vijftigjarige Rosalie begint na een ruime
onderbreking opnieuw te menstrueren. Daardoor leeft ze emotioneel op, ze wordt
verliefd op een veel jongere man, die haar liefde beantwoordt. Uiteindelijk moet ze
geopereerd worden. Ze blijkt een kankergezwel te hebben, ongeneeslijk.
Vermoedelijk is het van het ovarium uitgegaan, wat dan via hormonale weg tot de
late bloei geleid kan hebben. De novelle eindigt met haar dood. Rosalie wisselt haar
laatste woorden met haar dochter Anna. Ze spreekt haar liefde uit voor het leven
en de natuur. Zou er lente kunnen zijn zonder de dood? De dood is een grote
levenskracht. Echte ‘Thomas Mann-uitspraken’, zou ik zeggen, varianten erop vindt
men ook in Lotte in Weimar en Doktor Faustus. Maar aan het eind van een op
zichzelf bittere geschiedenis misschien iets te gemakkelijk. Vestdijk oordeelde:
Ik moet bekennen, dat ik met dit verhaal weinig weet aan te vangen,
en het slot, met de zeer positief gestelde lofzang op leven en liefde van
20
de kant van het slachtoffer, werkt op mij als een anticlimax.
Over de Jozef-romans van Thomas Mann heeft Vestdijk zich een enkele keer
uitgesproken. In ‘De betovering van het verleden’ (gepubliceerd maart 1946) schreef
hij over het inleidende essay (‘Höllenfahrt’) en over de eerste van de vier romans.
Maar waar de inleiding ons hier en daar met de ware gruwelen van het
voorbije om de oren waait, daar is Die Geschichten Jaakobs alleen maar
een knappe historische roman geworden, die ons geen ogenblik doet
toekomen aan de werkelijkheid, de naakte, brute werkelijkheid van wat
21
werkelijk is geweest.
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Daarvoor (op 10 augustus 1943) had hij aan Theun de Vries geschreven dat hij de
Egypte-roman (de derde in de reeks) minder vond dan de twee vorige. Sla de wolven,
22
herder (de Soemerië-roman van Theun de Vries) stond er niet zoveel bij ten achter.
Een nogal dubieus compliment. In 1968 verklaarde hij tegenover de auteur van Sla
de wolven, herder, die hem naar zijn mening over Der Zauberberg heeft gevraagd:
Natuurlijk, een uitstekend boek, maar dat is zoveel bij hem, de twee eerste
delen van de Jozef-roman bijvoorbeeld; ergens mankeert dan weer iets.
Zodra die Jozef in Egypte arriveert, wordt de zaak meteen vervelend. Die
hele geschiedenis met Potiphar wordt ongelooflijk saai en wijdlopig
23
verteld.
Helaas is het bij dit impressionistische oordeel gebleven. Waarom de bijna
vijfhonderd bladzijden van Joseph in Ägypten wijdlopiger zijn dan de ruim vijfhonderd
van Doktor Faustus blijft onduidelijk.
Vestdijk heeft de essays van Mann slechts sporadisch genoemd. We weten dat
24
hij sommige ervan ‘meesterstukjes’ vond, maar van een bespreking, hoe kort ook,
is zelden sprake. ‘Höllenfahrt’ vond hij prachtig. Over de vier Goetheessays in Adel
des Geistes schreef hij:
Met name in de vier Goethe-essays toont hij een fijn instinct te bezitten
voor alles wat zulk een figuur eigenlijk buiten de gemeenschap zou moeten
plaatsen, terwijl deze gemeenschap als norm en als concrete werkelijkheid
toch onverzwakt beleden blijft. Er zullen weinig Goethe-kenners zijn
geweest, die zulke penetrante bewoordingen tot hun beschikking hadden
over Goethe's ondergronds ‘nihilisme’ (p. 126 e.v.), dat is in Mann's ogen
het ‘nihilisme’ van iedere werkelijke kunstenaar - maar dan in een
25
tienpercents oplossing in burgerlijkheid.
Dit laatste citaat verraadt iets van de oorzaak van Vestdijks reserves tegenover
Thomas Mann. Het is diens geest van ‘burgerlijkheid’ die hem tegenstaat. Waar
Mann die afzwakt of camoufleert (in Der Erwählte met zijn dubbele incest, in de
oplichtersroman Felix Krull) geeft Vestdijk zich min of meer gewonnen. Waar die
geest zich uit in gelatenheid of positivisme (Der Tod in Venedig, Die Betrogene)
wijst
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Vestdijk af. Dat hij over Buddenbrooks maar één keer, als per ongeluk, geschreven
heeft, is vanuit diezelfde afstand tot de ‘burgerlijkheid’ te verklaren. Dat hij aan
Königliche Hoheit (1909) geen woord besteed heeft, is haast vanzelfsprekend. Dat
hij nergens zijn mening over ‘Tonio Kröger’ (1903) en ‘Mario und der Zauberer’
(1930) onder woorden heeft gebracht, is te betreuren. Had hij dat gedaan, dan was
zijn visie op de ‘burgerlijkheid’ van Mann ons wellicht duidelijker geweest.
Mann legt zijn ‘burgerlijkheid’ nooit helemaal af, maar in Doktor Faustus heeft het
dichterlijk avontuur toch volop kans gekregen. Vandaar wellicht Vestdijks voorkeur
voor die roman. Doktor Faustus. Das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian
Leverkühn erzählt von einem Freunde, zoals de officiële titel luidt. Adrian Leverkühn
lijdt aan dementia paralytica. De oorzaak daarvan is een syfilitische infectie, die
bewust heeft plaatsgevonden, want de vrouw met wie Leverkühn sliep, had hem
van tevoren gewaarschuwd. Als gevolg van de infectie heeft hij migraineaanvallen
met depressieve verschijnselen, afgewisseld met perioden van buitengewone
productiviteit. Een en ander loopt uit op krankzinnigheid.
Vestdijk heeft de roman nooit als geheel besproken. Hij is in drie passages op
twee aspecten ervan ingegaan, één keer als tijdroman, één keer als
ziekte/zieke-roman. Bovendien heeft hij zich uitgelaten over het ontstaan van het
boek. Gelukkig is het niet bij één bespreking gebleven, want zo'n eenzijdige
benadering is en blijft beperkt. Vestdijks beschouwing over Der Zauberberg toont
26
dat aan. Hij behandelde Manns meesterwerk als sanatoriumroman. Heel indringend,
maar de kern van de roman, de ‘vorming’ van Hans Castorp, komt daardoor niet
aan bod. Of, beter gezegd, van die vorming komt slechts één aspect aan de orde:
die van de depersonalisatie, gevolg van de ‘grosse Stumpfsinn’, het gelaten bestaan
in het sanatorium. Zelfs Hans Castorps verliefdheid op Clawdia Chauchat wordt als
sanatorium-gegeven afgedaan. Naphta en Settembrini, de twee mentors, krijgen
een paar regels. Vestdijk zegt het zelf: Settembrini's belang voor het ziektethema
is ondergeschikt. Terecht, maar Settembrini's rol in de totaliteit van de roman is
natuurlijk uitermate belangrijk.
Omdat Vestdijk Doktor Faustus vanuit verschillende invalshoeken heeft benaderd,
is van een dergelijke eenzijdigheid hier geen sprake. In De zieke mens in de
romanliteratuur heeft hij zich bovendien niet tot de ziekte van Adrian Leverkühn
beperkt, maar heeft hij ook de ‘mythische achtergrond’ behandeld; een extra dat
aantoont hoezeer de roman hem ter harte ging. Anders dan bij Der Zauberberg
heeft hij over Doktor Faustus wel wezenlijke dingen gezegd, al had hij voor de kern
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van deze roman misschien geen oog. W. Bronzwaer heeft Vestdijks benadering als
volgt samengevat:

Doktor Faustus is natuurlijk in de eerste plaats een cultuurfilosofische
studie in romanvorm over de wortels van het nationaal-socialisme. Maar
voor dat meest wezenlijke aspect van het boek heeft Vestdijk weinig
belangstelling getoond; hij zag Doktor Faustus vooral als een
27
‘Künstlerroman.’
Voor mij is het vooralsnog een vraag waar het in Doktor Faustus ten diepste om
gaat: is het, zoals Bronzwaer zegt, een roman over een tijdperk gedemonstreerd
aan een kunstenaar, of is het, naar Vestdijks opvatting, een kunstenaarsroman
tegen de achtergrond van een tijdperk? Het is me overigens hier natuurlijk niet om
deze interpretatie-kwestie te doen, maar om Vestdijks benadering van de roman.
In Het Parool van 25 juni 1949 besprak Vestdijk Die Entstehung des Doktor
Faustus onder de titel ‘De roman van een roman. Thomas Mann beschrijft het
ontstaan van zijn Doktor Faustus’. De teneur van deze bespreking wordt bepaald
door Vestdijks onderwaardering van de ‘navolging’, van het gebruik van motieven,
thema's, voorbeelden. Van die ietwat merkwaardige onderwaardering (Vestdijk
maakte zelf ruim gebruik van allerlei literaire motieven en voorbeelden, soms bijna
plagiërend) treffen we vaker sporen bij hem aan. Sla de wolven, herder heeft ‘het
voordeel van een eigen gemaaktge intrige’; La Peste van Camus heeft ‘de verdienste
28
van een geheel verzonnen geval.’ In deze recensie schreef hij:
Evenals in zijn andere grote romans, op de Buddenbrooks na, toont
Thomas Mann zich hier minder een ‘schepper’ in engere zin dan een
‘arrangeur’, - maar dan een ‘arrangeur’ van zulke formidabele afmetingen,
dat creativiteit van een bepaald soort (creatie niet ‘uit niets’, maar ‘met
iets’) stilzwijgend verondersteld blijft. Dat wij hem (onder het genoemde
voorbehoud) een ‘arrangeur’ kunnen noemen, is bovendien het
rechtstreekse gevolg van zijn eigen openhartigheid. Alsof het niets is,
spreekt hij over zijn ‘montagetechniek’, zijn ‘mythische cliché's’, zijn
‘initiierte Ignoranz’ d.w.z. de onwetendheid van de muzikaal ontwikkelde
leek, die door anderen ingelicht moet worden, om pas achteraf de
daardoor verworven kennis van binnen uit te kunnen bezielen.
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De figuur van Adrian Leverkühn is in sommige opzichten niets anders
dan een listige en vermetele combinatie van Nietzsche en een aantal
bekende compoisten.
Vestdijk gaf nog andere voorbeelden, onder andere dat van een dialoogfragment
dat onmerkbaar beheerst wordt door citaten uit een blijspel van Shakespeare. Hij
vervolgde:
Al deze constructies, trucages, gecombineerde portretten, ontleningen,
erudiete toespelingen, parodieën en musicologische onbeschaamdheden,
die in geen enkel opzicht de waarde van de roman aantasten en door de
(niet ingelichte, d.w.z. niet door Mann ingelichte) lezer vrijwel nergens als
storend worden gevoeld, wijzen nochtans op een intrinsieke zwakheid.
Mann's ware grootheid bestaat misschien niet zozeer uit zijn intelligentie,
begrip, wijsheid, kennis, humor en literaire bedrevenheid in het wegwerken
van deze krukken en protheses van zijn genie, als wel uit de moed om
het gebruik er van consequent te aanvaarden, ondanks alle aarzeling en
twijfel aan zichzelf, de ‘moralische Leistung’, inderdaad. Het spreekt ook
vanzelf, dat dergelijke praktijken niets met ‘plagiaat’ gemeen hebben, al
had hij Schönberg misschien beter kunnen noemen. En eveneens is het
duidelijk, dat het ‘ontleende’ bij lange na niet opweegt tegen het vele
‘eigene’, hoezeer dit gedeeltelijk door een fijnzinnig combineren van allerlei
objectieve gegevens tot stand gekomen moge zijn. Zo werkt trouwens
iedere romancier. Het verschil met Mann is alleen, dat hij er zich van
bewust is, de anderen veelal niet.
Ik heb naar verhouding veel uit deze recensie geciteerd, omdat ze een goed beeld
geeft van Vestdijks ambivalentie ten opzichte van Thomas Mann. Die uit zich hier
in een bijkomstigheid, is daardoor echter des te tekenender. Mann is geen ‘schepper’,
maar een ‘arrangeur’. Dat ‘arrangeren’ blijkt dan toch een soort ‘creëren’. De trucages
tasten de waarde van de roman niet aan. Niettemin wijzen ze op een ‘intrinsieke
zwakheid’. Maar iedere romancier werkt op die manier. Mann is er zich van bewust,
de anderen veelal niet. Zelden heb ik een bespreking gelezen die uit zoveel nemen
en geven bestond.
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In januari 1958 publiceerde Vestdijk in Maatstaf het essay ‘Drie tijdromans’. Het
begrip tijdroman definieerde hij als: een roman waarin de cultuur als probleem wordt
gesteld, of filosofisch gedramatiseerd. Romanfiguur en idee moeten volgens hem
sterk op elkaar betrokken zijn. Hij oordeelde, dat juist in dit soort aanpassingen
29
vooral Thomas Mann allengs een onbetwistbaar meesterschap had verworven.
Er is sprake van een elite en van een tegenstander. In Doktor Faustus is de elite
beperkt tot één individu, een begenadigd en vervloekt kunstenaar, en is de
tegenstander tot in het metafysische doorgetrokken: hij is de duivel. Ik citeer:
[...] hoofdzaak is, dat in het Faust-pact Mann een gelegenheid werd
geboden om het lot van persoon èn cultuur in één grote conceptie samen
te vatten, want wat de satan is voor Leverkühn, dat is hij ook voor
Duitsland, dat te gronde gaat tijdens het schrijven van zijn biografie: een
waarlijk grandioos parallellisme tussen de artistieke intransigentie van de
30
hoog begaafde en de politieke hybris van de vele onbegaafden.
Wel plaatste Vestdijk hierna nog enige vraagtekens bij dit parallellisme
(bijvoorbeeld: mag men de ingevingen van een muzikaal genie over één kam scheren
met de impulsen van Hitler?), maar aan zijn bewondering deden die weinig af.
In De zieke mens in de romanliteratuur ging Vestdijk nog een paar keer uitgebreid
op Doktor Faustus in. Hij behandelde eerst de ziektegeschiedenis van Leverkühn.
Daarvoor heeft, zoals men weet, de ziektegeschiedenis van Nietzsche model
gestaan. Vestdijk had veel reserves, vooral omdat Leverkühn zich moedwillig laat
besmetten. De man rekende erop dat hij door de syfilische besmetting die speciale
paralyse zou krijgen die hem, naast de ziektesymptomen, ook de inspiratie tot het
schrijven van onsterfelijke kunstwerken zou geven. Vestdijk bestreed het bestaan
van een dergelijke paralyse. En zou ze bestaan, dan was de kans dat Leverkühn
juist deze paralyse zou krijgen, uiterst gering. Medisch gesproken deugt de conceptie
van de roman dus niet. De constructie is alleen plausibel in het kader van de
mythische of occulte bovenbouw. Daarom ging Vestdijk op die achtergrond nader
in.
In hoofdstuk 25 van de roman heeft Leverkühn een gesprek met de duivel. Daaruit
blijkt dat de syfilische besmetting, willens en wetens uitgelokt, als een verbond met
de satan beschouwd moet worden. De ziekte is een duivelspact.
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In deze sfeer krijgt Leverkühns ziektegeschiedenis het ongewone, extravagante dat
bij de individualist die hij is, past. Ze is het ‘waagstuk van de onzekerheid’. Vestdijk:
De geniale toonkunstenaar begint zo de omtrekken te vertonen van
een half allegorische figuur, een ontmoetingspunt van strekkingen,
bedoelingen en mythen, de grote Zieke, die op instigatie van hogere
31
machten zich zijn ziekte ten nutte maakt.
In het laatste hoofdstuk van zijn essay kwam Vestdijk nog één maal op het pact
terug. Hij interpreteerde het thema als een ‘theoretische dialectiek tussen ziekte en
gezondheid’. Hij citeerde een uitspraak van de duivel, veronderstellend dat die wel
ongeveer het standpunt van Thomas Mann weergeeft: ‘Und ich will 's meinen, dasz
schöpferische, Genie spendende Krankheit, Krankheit, die hoch zu Rosz die
Hindernisse nimmt, in kühnem Rausch von Fels zu Felsen sprengt, tausendmal
32
dem Leben lieber ist, als die zu Fusze latschende Gesundheit.’
Het zal duidelijk zijn wat Vestdijk zo buitengewoon in Doktor Faustus boeide. Hoe
hij de roman ook benaderde, steeds kwam hij uit op het duivelspact. Sprak hij over
andere aspecten, de ontleningen, de trucages, de medische onderbouw, dan was
hij niet zonder kritiek. Maar voor de mythische inkleding van het ‘waagstuk der
onzekerheid’ capituleerde hij. Eerder in dit opstel constateerde ik, dat Vestdijks
reserves tegenover Mann diens burgerlijkheid betroffen. Het duivelsaspect van
Faustus is precies het tegendeel van burgerlijkheid. Het is de ‘dichterlijke’ kant van
Mann. Het is het protest van het genie tegen de normen van de samenleving, waarin
de burger Thomas Mann zich altijd weer voegen wilde.
Menno ter Braak typeerde in een bespreking van Bekenntnisse des Hochstaplers
Felix Krull Thomas Mann (‘de grote burger’ noemde Ter Braak hem) als
‘toeschouwer’. Hij gaf een lang citaat uit ‘Tonio Kröger’, waarvan ik het begin
overneem: ‘Ich stehe zwischen zwei Welten, bin in keiner daheim und habe es
infolge dessen ein wenig schwer. Ihr Künstler nennt mich einen Bürger, und die
Bürger sind versucht, mich zu verhaften...ich weiss nicht, was von beiden mich
bitterer kränkt.’ Ter Braak concludeerde dat de in dit citaat gekarakteriseerde positie
in de praktijk

P. Kralt, 'Paradoxaal is het gehele leven'. Het oeuvre van Vestdijk

184
gemakkelijk zal neerkomen op de boeiende bewogen neutraliteit van
de mens, die in het toeschouwen de enige mogelijkheid vindt om de
ordelijkheid (levensdrang) van de ‘burger’ en de schoonheidsbegeerte
(het doodsverlangen) van de ‘dichter’ in zich te verenigen. [...]. Het
toeschouwerschap combineert, tot op zekere hoogte, de stabiliteit van
de ‘burger’ en de aesthetische behoeften van de ‘dichter’; het verenigt de
belangstelling voor de actie en het gebrek aan eigen actie in een
33
synthese.
Vestdijks visie op Thomas Mann heeft veel weg van die van Ter Braak. Ook hij
zag het schrijverschap van Mann bepaald door de twee polen burger en dichter.
Anders dan Ter Braak legde Vestdijk in 1946 nog de nadruk op het burgerschap.
Hij zag geen synthese tussen burger en dichter, hij zag eerder een ‘bedreigd
burgerschap’ en ‘afwijkingen van het burgerschap’. Het accent lag dus duidelijk
anders. In ‘Thomas Mann als cultuurfilosoof’ schreef hij:
Mann mag dan een ‘burger’ zijn - en hij is nooit karig geweest met
bekentenissen dienaangaande - zijn burgerlijkheid wordt pas interessant
doordat het een bedreigde burgerlijkheid is, bedreigd niet alleen door de
nuchtere critiek, maar ook in werkelijkheid. Tot in zijn romans is deze
grondgedachte te volgen: een burger, een welmenend lid van een
afgeronde, oververzadigde, schijnbaar tot rust verstarde samenleving
wordt daar plotseling aan ontrukt en als onbeschermde eenling in
wonderlijke omstandigheden verplaatst: belaagd door de demonie van
de Eros (Der Tod in Venedig), door de narcotische betovering van ziekte
en ontbinding (Der Zauberberg), of als banneling in een totaal nieuw en
onvergelijkbaar cultuurmilieu (de Josefromans).
In ditzelfde stuk vergeleek Vestdijk Thomas Mann met Menno ter Braak. Beiden
waren cultuurfilosoof. Maar Ter Braak (zeker niet de mindere van Mann, volgens
Vestdijk, hem in sommige opzichten zelfs achter zich latend) ging ‘een onzekere
toekomst’ meer ter harte dan ‘het schoonste verleden’.
Na 1946/47 is Vestdijks beeld van Thomas Mann enigszins veranderd. Hij kreeg
meer oog voor de ‘dichter’ in dit werk, niet in het minst door het lezen van Doktor
Faustus, waarin Adrian Leverkühn niet een ‘bedreigde burger’ is, maar iemand die
‘het waagstuk van de onzekerheid’ aandurft. Maar ook nu bleef zijn
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visie op Mann verschillen van die van Ter Braak, die de nadruk legde op de synthese.
Vestdijk zag wel in dat Mann werkte aan harmonisering, maar hij schatte dat in als
‘tijdverslindend zwoegen aan een steeds iets te zware taak’. Hij waardeerde Mann
in de eerste plaats om diens ‘dichterschap’. In de besprekingen waarover we
beschikken ligt de nadruk op het dichterlijke, het extravagante, zo men wil, niet op
het samengaan van extravagantie en ordelijkheid. Vestdijk besteedde naar
verhouding veel woorden aan Adrian Leverkühn, weinig of geen aan Serenus
Zeitblom, de verteller van Doktor Faustus. Dat zegt genoeg.
Dat het niet tot een groot essay over Thomas Mann gekomen is, kan, ik zeg het
nogmaals, aan de eenvoudigste factoren gelegen hebben. Vestdijks bewondering
voor Mann was intens, dat blijkt wel uit het interview met Bibeb. Als het ontbreken
van een dergelijk essay gezocht moet worden in Vestdijks ambivalente houding ten
opzichte van Mann, dan is de oorzaak zeker zijn afkeer van het burgerlijke, dat hij
in Mann te prominent aanwezig zag.
Aan Gregoor vertelde hij, dat Thomas Mann een voorkeur had voor Tolstoj, maar
dat hijzelf, Vestdijk, Dostojewski prefereerde. Tolstoj omschreef hij daarbij als een
episch verteller die gewone mensen beschreef. Dostojewski daarentegen was een
dramatisch verteller die uitzonderlijke personages opvoerde. Zowel zijn eigen
voorkeur als die van Mann verklaarde Vestdijk toen vanuit hun beider
34
schrijverschap. Dat betekent dat hij nog steeds in Mann ook de ‘burger’ zag, de
schrijver van Buddenbrooks. Hij zal op dat moment zeker niet gedacht hebben aan
Adrian Leverkühn. Met andere woorden: het beeld van Mann bleef voor hem
tweezijdig: een worstelende ‘burger’ én een geniale ‘dichter’.
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