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Voorwoord
Dit boek over een literair lustrum is geen losse uitgave, het zet bewust een traditie
voort van inmiddels dertig jaar. Toen de redactie van het tijdschrift Merlyn in 1967,
onder de titel Literair Lustrum, een overzicht van vijf jaar Nederlandse literatuur
(1961-1966) liet verschijnen, noemde zij het boek ‘het begin van een courante
literatuurgeschiedenis’. Nadat in 1973 een tweede deel was verschenen, waarin voor
de periode 1966-1971 overzichten van proza, poëzie en essay werden gegeven,
aangevuld met profielen van twintig auteurs, werd drie lustra later, in 1986, de draad
opgevat met de publikatie van Het literair klimaat 1970-1985. Onder redactie van
Tom van Deel, Nicolaas Matsier en Cyrille Offermans werd door een aantal auteurs,
op meer of minder essayerende wijze, een beeld van diverse verschijnselen en
ontwikkelingen in de Nederlandse literatuur van de tussenliggende periode geschetst.
Omdat er tussen besprekingen van nieuwe literaire publikaties en de literaire
geschiedschrijving nog steeds een groot gat bestaat, dat door de essayistiek
onvoldoende wordt gedicht - en het Kritisch Lexicon richt zich toch voornamelijk
tot mensen in het vak - heeft de redactie van het literaire tijdschrift Raster het initiatief
genomen, de traditie van een ‘courante literatuurgeschiedenis’ voort te zetten. In het
verleden heeft Raster regelmatig kritische overzichten gepubliceerd, bovendien
maken twee van de drie samenstellers van het eerste Literair klimaat deel uit van de
Rasterredactie; de derde, Tom van Deel, is nauw betrokken geweest bij dit vervolg.
Behalve de beoogde begrenzing van vijf jaar, die door veel medewerkers is
overschreden, heeft dit boek meer kenmerken met het vroegere Literair Lustrum
gemeen. Doordat het boek door een tijdschriftredactie is samengesteld, deelt het
ongetwijfeld een aantal uitgangspunten met Raster. Als de vraag gesteld wordt: wat
gebeurt er nu eigenlijk in de Nederlandse literatuur? - met doorgaans de suggestie:
waar blijft het rumoer, het spektakel oftewel de burenruzie? - dan is het antwoord
dat dit boek suggereert: kijk in de eerste plaats naar wat er geschreven is, laten we
het over boeken hebben. Dat is in de geest van Merlyn en Raster, vandaar dezelfde
opzet als dertig jaar geleden.
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In een panoramisch deel wordt een chronologische geschiedenis geschetst van
‘stromingen en gestalten’, waarbij de auteurs hun eigen visie op een synoptische
benadering van een recente periode gevolgd hebben, en dat laat natuurlijk de nodige
verschillen zien. Daarin heeft de redactie hen vrijgelaten. Een verschil met vroegere
indelingen is dat de redactie de gebruikelijke trits proza-poëzie-essay heeft aangevuld
met toneel (beperkt tot het onderdeel van het theater dat zo statig toneelschrijfkunst
heet), jeugdliteratuur (over het volwassen aandeel van kinder- en jeugdboeken in de
literatuur hoeft wat ons betreft niet meer te worden gediscussieerd), kritiek en het
literaire tijdschrift.
Directer is de hand van de redactie merkbaar in het tweede gedeelte, waarin van
vijftien auteurs een profiel wordt geschetst. Zowel in de keuze van de essayisten als
van de gekozen auteurs hebben we eenzijdigheid zoveel mogelijk vermeden. Een
directe voorkeur blijkt natuurlijk uit de eigen bijdragen van de redacteuren. Maar de
selectie mag men beslist niet zien als een top-vijftien van de redactie; bij de keuze
van de vijftien hebben heel uiteenlopende overwegingen een rol gespeeld.
Er zijn auteurs die een onmiskenbaar stempel op de Nederlandse literatuur van
deze jaren hebben gedrukt, Van der Heijden is er een van. Dat er ettelijke van hen
ontbreken komt omdat er volgens ons op dit moment weinig nieuws kan worden
toegevoegd aan alles wat over hen geschreven is of omdat hun betekenis beter in het
algemene overzicht tot haar recht komt. Daarnaast zijn er auteurs die in deze periode
met hun eerste werk meteen nadrukkelijk aanwezig waren en daarvoor waardering
hebben gevonden (Charlotte Mutsaers, Eva Gerlach); auteurs die al langer bezig
waren en enigszins verlaat erkenning kregen, misschien ook omdat hun werk
veranderd is (Huub Beurskens); auteurs die onderschat zijn, althans weinig besproken
worden, misschien omdat ze niet gemakkelijk kunnen worden ingedeeld (H.H. ter
Balkt); auteurs die je niet miskend kunt noemen maar die in het verdwijnklimaat
gemakkelijk zoekraken (Alfred Kossmann, Ivo Michiels, Paul de Wispelaere); en
auteurs over wie het nodige geschreven is en over wie we eens een ander geluid
wilden laten horen (Willem Brakman, Jeroen Brouwers). Het is duidelijk dat er niet
één noemer is geweest, laat staan dat we alleen een fine fleur hebben willen
presenteren; er waren meer en andere profielen mogelijk geweest, niet alle genres
zijn evenredig vertegenwoordigd, en we zwijgen verder over de voor een boek als
dit natuurlijk onvermijdelijke bedrijfsongevallen.
Ondanks de beperkingen die zijn aan te wijzen en die wij ook zelf wel zien, bevat
dit boek voldoende informatie en opinie dat het naar ons idee van groot nut kan zijn
voor liefhebbers van literatuur, onder wie zelfs de grootste lezers bij tijden moeite
hebben in de veelheid aan boeken die er
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verschijnen patronen te onderscheiden. Dit boek is er voor de bomen én het bos, voor
lezers dus.
Nicolaas Matsier, Cyrille Offermans, Willem van Toorn, Jacq Vogelaar
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Panorama
een korte literatuurgeschiedenis over de periode
1986-1992
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Yves van Kempen Anthony Mertens
Onzichtbare betrekkingen
Het proza
1
Op zoek naar het leidende idee voor ons essay hebben we troost geput uit het antwoord
dat Marco Polo gaf op de vraag van de keizer der Tataren, de grote Kublai Khan, die
graag een overzicht van zijn rijk wilde hebben. De dialoog van de zeevaarder en de
keizer vormt de raamvertelling rond een serie stadsbeschrijvingen in Calvino's
Onzichtbare steden. De verhalen die Marco van zijn reizen naar de uithoeken van
het rijk had meegebracht, leverden een zo bonte verzameling op dat de keizer de
behoefte kreeg ze te rubriceren. Want bij hem had de mening post gevat dat hij pas
een overzicht van zijn rijk zou verwerven als hij de essentie in Marco's verhalen zou
kunnen achterhalen. ‘Zal het me op de dag dat ik alle emblemen ken,’ had hij
gevraagd, ‘eindelijk lukken mijn rijk te bezitten?’ Marco's antwoord had als een
raadsel geklonken: ‘Sire, geloof dat maar niet: op die dag zul je zelf een embleem
onder de emblemen zijn.’
De dialoog tussen de Kublai Khan en Marco Polo speelt zich af in een paleiszaal
waar de tegelvloer sterke overeenkomsten vertoont met een schaakbord. Op de zwarte
en witte tegels stalde Marco Polo de voorwerpen uit die hij van zijn reizen had
meegebracht, zoals een helm, een schelp, en een kokosnoot. De Kublai Khan was
een aandachtig schaakspeler. Terwijl hij de bewegingen van Marco volgde, merkte
hij op dat bepaalde stukken de nabijheid van andere inhielden of uitsloten en dat zij
zich volgens bepaalde lijnen verplaatsten. En zo ontwikkelde de Kublai Khan
heimelijk de blik van de strateeg: als het me lukt de regels van het spel te kennen,
dacht hij, zal ik mijn rijk eindelijk bezitten. Maar hoe de keizer ook zijn best deed
het onzichtbare systeem in de verhalen over de steden te ontdekken, het lukte hem
niet. Zijn vertwijfeling was zo groot dat hij ten slotte nog maar één alternatief zag:
óf er is een principe dat zin geeft aan de wereld óf er blijft alleen maar het Grote
Niets over.
Marco Polo liet zich niet door de melancholie van de keizer uit het veld slaan: in
de ogen van deze tacticus zonder strategie maakte de keizer een grote fout. Hij dacht
de rijke taal van de emblemen, de concreetheid van de voorwerpen te kunnen
beschrijven in een taal van abstracte tekens. Er gaat, merkte Marco op, dan iets
verloren van de natuurlijke relatie die het
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embleem onderhoudt met het voorwerp, de werkelijkheid waarnaar het verwijst.
‘Jouw schaakbord, sire, is een inlegwerk van twee soorten hout: ebbehout en
esdoornhout. Het vakje waar jouw verlichte blik op rust werd uitgesneden uit een
jaarring van de tronk die groeide in een jaar van droogte: zie je hoe de vezels liggen?
Hier zie je een nauwelijks aangezette knoest: een loot deed een poging te ontspruiten
op een vroege lentedag, maar door de rijp van de nacht moest zij ervan afzien.’ Met
zijn microscopische blik weet Marco Polo een heel landschap, een hele geschiedenis
in het vakje te zien, waarvoor de verlichte blik van de rationeel denkende keizer
verblind was geraakt.
Soms rijmden passages in de verschillende boeken uit het lustrum dat we hier
bespreken zo opvallend, dat we een geheim netwerk van betrekkingen gingen
vermoeden. Een variant op Marco Polo's microscopische blik is te vinden in het
onvolprezen Barbarberalfabet (1990). Onder de letter A tekent K. Schippers daar
voor het lemma van Aanblik. In een Chinese winkel heeft hij eens een doosje ter
grootte van een peperkorrel gekocht, compleet met deksel. Daarin zaten vierentwintig
olifanten. Ze waren heel kundig uit been of ivoor gesneden. Toen ze op tafel lagen
herkende hij alle ledematen, de slurf, de poten, de staart, hoe klein ze ook waren. Op
een dag werd de auteur door een geoloog gevraagd een bijeenkomst bij te wonen
waar de werking van een elektronenmicroscoop zou worden gedemonstreerd. Hij
had de peperkorrel meegenomen en zag toe hoe de assistente van de gastheer een
olifantje, om het elektronisch geleidend te maken, van een laagje goud voorzag. Ze
legde het vervolgens in de preparaatkamer, drukte op een paar knoppen en
projecteerde het op een scherm. Ze vergrootte het beeld dertig keer. Bij elke vergroting
werd de vorm grover en was het olifantje steeds minder te herkennen. De kop en de
vier poten waren nu lompe plakken; de fijnzinnige techniek van de beeldsnijder was
verdwenen. De vergroting werd steeds verder opgevoerd. De eens zo gladde huid
van de olifant bleek te bestaan uit bergen, dalen, valleien, horsten, slenken en
druipsteengrotten met de scherpste uitsteeksels. De assistente hoefde niet meer verder
te gaan met het uitvergroten. De auteur stopte de gouden olifant in de peperkorrel
en deed het deksel op de doos, die nu met duizenden landschappen was gevuld.
Ook op het raadselachtige antwoord van Marco Polo - ‘eens zul je zelf een embleem
onder de emblemen zijn sire’ - vonden we in het Barbarberalfabet een opmerkelijk
rijm onder het trefwoord ‘Encyclopedie’, getekend Raoul Chapkis. Hij is van plan
later een encyclopedie te maken waar alles in staat. ‘Dus je zoekt Kees de Jongen
op en dan lees je de hele
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Kees de Jongen en je eigen naam en je leest alles over jezelf en de laatste zin van
het stukje is: zocht zijn eigen naam in encyclopedie op. Bij mijn naam: zocht zijn
naam in encyclopedie op die hij zelf geschreven had, dus hij wist al dat dit erin stond.’
Zoals Marco Polo bij zijn terugkeer de verhalen over de steden vertelde en maar
al te goed wist dat het verhalen waren over denkbeeldige steden die een ondoorzichtige
relatie onderhielden met de steden die hij in het echt gezien had, zo zou ons verslag
over de literatuur in de tweede helft van de jaren tachtig ook niet veel meer kunnen
inhouden dan een bonte verzameling verhalen over denkbeeldige romans, nabeelden
van boeken die we hebben gelezen.
Precies als de Kublai Khan hebben we de illusie gehad dat het mogelijk zou zijn
de honderden romans en verhalen te rubriceren om zo een overzicht te krijgen van
wat er aan beelden, ideeën en meningen is voortgebracht in de Nederlandse literatuur
van deze vijf jaar. Ons naarstig rubriceren kreeg langzamerhand het aanzien van een
Chinese encyclopedie. Zeer lang werd de lijst van romans en verhalen waarin de
vertellers terugkeren naar de kindertijd, zoals bij Smabers, Gussinklo, Schouten, De
Meester, Stevens en Van Dantzig. Opvallend in deze periode was het grote aantal
reisverhalen: Brokken, Van Dis, Nooteboom, Joris, Van Dullemen. Onder anderen
Haasse, Nolthenius en De Vries voegden nieuw werk toe aan het genre van de
historische roman. Nog steeds was de (verwerking van de) Tweede Wereldoorlog
een belangrijk onderwerp. Daarin werden nieuwe aspecten belicht vanuit verschillende
gezichtspunten, denk aan Durlacher, Weijel, Ferron, Armando, Venema of Kayzer.
Literatuur waarin ons verleden in de (voormalige) koloniën aan bod kwam, bleef om
aandacht vragen bij Vredenbregt, Ten Bosch, Boomsma, Schoenmakers en Bloem.
Misschien was het mogelijk een overzicht te maken van alle milieus die in de romans
werden beschreven: het milieu van de diplomatenwereld bij Springer, De Winter of
Van der Pijl, de zakenwereld (Hellema), de commune (De Loo, Büch), de
grachtengordel (Zwagerman, Meijsing). Konden we ook niet een stroming
onderscheiden van vrouwelijke auteurs als Dorrestein, Hemmerechts en De Martelaere
die in hun verhalen voortborduurden op de traditie van de gothic novel, zoals
bijvoorbeeld Brakman, Krol en Biesheuvel weer heel andere beproefde genres in
hun romans herschreven? Een duizelingwekkend aantal schema's stelden we op.
Maar hoe meer we er ontwierpen, des te sterker drong het besef zich op dat geen
enkel boek zich in welk schema dan ook laat vangen.
Hoe zal het volgende hoofdstuk van Anbeeks handboek van de
literatuurgeschiedenis eruitzien? Als geen ander beheerst hij de kunst van het
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weglaten. Wie de enorme produktie van literatuur over slechts vijf jaar beziet, zal
dat vermogen als een deugd ervaren. Honderd jaar literatuurgeschiedenis - zo
concludeerde Anbeek aan het slot van zijn studie - laat voor het proza het beeld zien
van ‘een opeenvolging van periodes waarin afwisselend een taai realisme en
tegenbewegingen de overhand krijgen’. Wie in zijn boek echter op zoek gaat naar
de perioden waarin het realisme naar de periferie is verdrongen, zal er maar één
vinden waarin dat het geval lijkt te zijn, en dat is uitgerekend de laatste periode die
Anbeek in zijn overzicht nog kon bespreken: de eerste helft van de jaren tachtig.
Volgens Anbeeks prognose zal de ‘anti-mimetische tendentie’ niet van lange duur
zijn: de populariteit waarin het werk van Van der Heijden zich mag verheugen, is,
schrijft hij, wat dat betreft een teken aan de wand. Het is een signaal dat de
‘anti-mimetische’ procédés zijn uitgewerkt en dat het realisme in de tweede helft
van de jaren tachtig weer de overhand krijgt. Het is maar hoe je de blik richt.
Het valt moeilijk te ontkennen dat Van der Heijden in de laatste jaren een groot
lezerspubliek aan zich heeft weten te binden. Terwijl aan zijn werk in Het literair
klimaat 1970-1985 welgeteld een alinea aandacht werd besteed, beschouwen
literatuurcritici in het overzichtsnummer van Maatstaf (8/9, 1991) hem naast
Kellendonk en De Jong als de belangrijkste auteur van het afgelopen decennium. In
het essay van Heumakers en Kuipers vinden we overigens ook al de sporen van
aarzeling over de vraag of hier nog wel gesproken kan worden van een eigentijdse
voortzetting van het realisme. Wel zijn zij op zoek naar een ‘visie’ en een
‘wereldbeeld’ - componenten van een realistische literatuurbeschouwing.
Van der Heijdens werk kan kennelijk gelden als een toetssteen voor de taaiheid
van het realisme in de Nederlandse literatuur. Ook Anbeek blijkt uiteindelijk niet zo
zeker van zijn zaak: aan de slotalinea's van zijn betoog voegt hij een noot toe waarmee
hij zijn observatie relativeert: ‘Toch zou men kunnen verdedigen’ - schrijft hij daar
- ‘dat de wending naar het realisme een oppervlakteverschijnsel is. Thema van Van
der Heijdens trilogie is immers de alles vermalende tijd, waartegenover de herinnering
wordt gesteld.’ Misschien is Anbeeks stelling over de afwisseling van het realisme
met andere stromingen niet echt vruchtbaar. Literatuurhistorische termen zijn meestal
niet opgewassen tegen de kracht van de literatuur.
We schrijven hier geen geschiedenis van het literaire proza in de tweede helft van
de jaren tachtig. We hadden ons dan moeten begeven in academische discussies over
de afbakening van stromingen, generaties en schrijversgroepen. Evenmin wilden we
een beschrijving van het conglomeraat aan ideeën en visies dat in de romans onder
woorden is gebracht.
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Een overzicht leek ons een illusie. Daarom hebben we troost geput uit de methode
van Marco Polo, die ons duidelijk maakte dat elk arrangement een toevallige
constructie is. Zo'n constructie is niet veel meer dan een spiegel van de interesse van
de beschouwers, een embleem onder emblemen, zoals Marco Polo zou zeggen. In
plaats van alles in een encyclopedische opsomming te willen onderbrengen, leek het
beter vrijelijk rond te kijken. We hebben van hem geleerd dat je evengoed bij een
detail kan stilstaan omdat daarin zich geheel nieuwe landschappen verbergen die met
het blote oog niet te zien zijn. Daarom passen we de methode van de inductie toe, in
de hoop dat we uitgaande van een detail iets te weten komen over het literaire
landschap in zijn geheel. De consequentie van deze werkwijze is dat zeer veel
schrijvers hier ongenoemd zullen blijven, niet omdat ze door ons van minder waarde
worden gevonden. Integendeel, vanuit een andere blikrichting kunnen hun romans
wel eens meer bepalend zijn geweest voor deze periode dan de romans die wij hier
de revue laten passeren.

2
Soms lijken verhalen te rijmen. Was het toeval dat er vier romans bij ons op de tafel
lagen waarvan de beginscènes naast grote verschillen in toon en situatie een
opmerkelijke overeenkomst vertoonden? In Advocaat van de hanen, de roman die
A.F.Th. van der Heijden in 1990 publiceerde, ontwaakt de hoofdpersoon, de advocaat
Ernst Quispel, net uit zijn roes. Als de opvatting juist is dat de eerste zinnen van een
roman al belangrijke aanwijzingen verschaffen voor de thematiek, dan kunnen we
hem hier ook maar beter meteen citeren: ‘Hij had er beter aan gedaan van al zijn
zinnen uitsluitend de reuk en de smaak te vertrouwen, en dan nog alleen voor zover
ze hem zijn eigen verrotting lieten ruiken en proeven: wat zijn oor ving was
onherkenbaar vervormd door de angst, onder zijn aanraking kregen de dingen
onmiddellijk een andere huid, terwijl zijn ogen ook wijd open niet veel anders meer
zagen dan het schouwspel dat zijn vergiftigde brein voor zichzelf opvoerde.’
Desoriëntatie van de zintuigen, lucide momenten van angst vormen inderdaad een
niet onbelangrijk thema, niet alleen in deze roman maar in al het werk van Van der
Heijden. We komen er zo dadelijk op terug.
‘Slecht zicht’ is de titel van het eerste hoofdstuk van De Lichtjager (1990),
geschreven door Marja Brouwers. Paul de Braak ontwaakt in het vliegtuig dat hem
van de Verenigde Staten naar Nederland brengt. Zó luidt de eerste zin van de roman:
‘Paul de Braak werd wakker met een gevoel of hij onder stroom stond’. De grens
tussen hemzelf en zijn omgeving lijkt uitgewist, zijn lichaam is zelf het vliegtuig
geworden: ‘zijn rug-
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wervels gierden. De lucht in zijn longen zong. Zijn buik klonk in zijn oren als een
blikslagerij en in zijn hersens knetterde een kermis van atonale melodietjes. Stijf van
verbazing bleef hij minutenlang luisteren naar het lawaai. Dit is mijn lichaam, dacht
hij.’ Dat Paul de Braak, voortvluchtig kunsthistoricus uit Evanston, had zitten slapen
‘op een plaats die geen plaats was, maar een uit het abstracte berekende beweging,
een breinspinsel voorzien van interieur en buitenkant’, verraste hem gezien zijn
vliegangst. Het vliegtuig landde op Schiphol in het ‘uur tussen nacht en ochtend (...)
zijn gevoel voor de logische richting was hij meteen weer kwijt’.
‘Geboorte werd hem zijn dood’. Dat is de beginregel van Bernlefs novelle Vallende
ster (1989). Het is tegelijkertijd een citaat uit Becketts A piece of monologue. Wim
Witteman probeert deze monoloog van buiten te leren. Het verhaal - zo zegt de tekst
op de achterflap - roept ‘de innerlijke wereld van een stervende’ op. Dat is informatie
die in het boek niet voorkomt. Daarin ligt een personage in bed. De beschrijving van
de situatie wordt door de elliptische zinnen van de hoofdpersoon in het vage gehouden:
hij ligt in een kamer (van een ziekenhuis? op het toneel? in de herinnering?). Zijn
zinnen worden uitgesproken op een moment waarin zijn bewustzijn op het punt staat
uiteen te vallen (voor hij inslaapt? als hij wakker wordt? als een absence zich
aankondigt? of als hij terugkeert naar de wereld?) In de novelle wordt de kortsluiting
tussen de woorden en de dingen op verschillende manieren getoond, de kortsluiting
die optreedt als het bewustzijn nog geen contouren kan onderscheiden, in de halfslaap.
Datzelfde geldt voor A.W. Gijselhart in Kellendonks roman Mystiek lichaam. Op
de morgen van de Tweede Paasdag ontwaakt hij uit de diepe plooien van de slaap.
‘Eén oog op een kier probeerde A.W. Gijselhart aan het licht te raden hoe laat het
was. Overwoog zelfs of hij zijn arm zou optillen om zijn horloge te raadplegen, maar
toen werd er opnieuw geroepen. “Lamzak!” verstond hij nu.’ Langzaam komt
Gijselhart bij de wereld. Geluiden van de buitenwereld klinken door, maar hij heeft
er moeite mee ze te herkennen. Zijn grammatica heeft zich nog niet aangepast en
dan kan er zo'n zin op papier verschijnen als: ‘Twee keer was er geroepen minstens
door wie.’ Het liefst zou Gijselhart zich nog van de buitenwereld afschermen maar
wanneer het scheldwoord voor de derde keer klinkt moet hij er wel aan geloven. Hij
sleept zich naar het venster. Wat hij door het raam ziet is even mistig als de
bewustzijnstoestand waarin hij verkeert. De scheiding tussen binnen- en buitenwereld
is op dit moment van desoriëntatie vaag. De herkenbare elementen buiten lijken
geplaatst te worden in een andere wereld. Eerst meent Gijselhart een engel op de
poortstijl te zien zitten. Dan raakt zijn hart beklemd wanneer hij er witte wieven
vermoedt en pas bij de derde keer is zijn bewustzijn opgeklaard:
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dan ziet hij Prul, zijn dochter die naar huis is teruggekeerd. Het schemergebied tussen
wakend en slapend bewustzijn zal in de roman een belangrijke rol spelen.
Wat hebben deze vier romans met elkaar te maken? Op het eerste gezicht bouwen
de eerste twee voort op de dominante realistische traditie, terwijl de twee andere
aansluiting zoeken bij het modernisme. Kellendonk vond zijn inspiratie bij auteurs
als James, Bordewijk, Wyndham Lewis en Ezra Pound, Bernlef bij Beckett, Calvino,
Cortázar. De romans lijken nauwelijks op elkaar maar het rijm dat wij erin vonden
verwijst naar een eigenschap van de literatuur, waarvan Italo Calvino in zijn zes
memo's meent dat deze ook in het volgende millennium bewaard zal blijven:
zichtbaarheid.
In het opstel dat aan deze eigenschap is gewijd stelt hij - zonder dat met zoveel
woorden te zeggen - het probleem van het realisme aan de orde. Hij doet dat via een
zijweg in zijn betoog waar hij ingaat op het legendarische verhaal van Balzac, ‘Het
onbekende meesterwerk’. Balzac herschreef het verhaal tussen 1831 en 1837
verschillende malen, eerst in de vorm van een ‘fantastisch sprookje’ totdat hij er in
de definitieve versie ‘een filosofische studie’ van maakte. Het perfecte schilderij van
de oude schilder Frenhofer, waarop alleen een vrouwenvoet te voorschijn komt vanuit
een chaos van kleuren, wordt in de eerste versie van het verhaal begrepen en
bewonderd door zijn collega's-schilders. Maar in de laatste versie is de mysticus
Frenhofer al herschreven tot een gek. Het verhaal beschrijft impliciet de overgang
van de fantastische naar de realistische literatuur. Balzac zwoer het fantastische af
dat voor hem de betekenis had gehad van ‘de kunst als mystieke kennis van het alles’.
Hij begon zich toe te leggen op een minutieuze beschrijving van de wereld zoals die
is.
Calvino ziet in zijn opstel het fantastische en realistische als twee kanten van
dezelfde medaille. De gedetailleerde beschrijving van de zichtbare werkelijkheid en
de verbeelding van wat onzichtbaar is, komen voort uit dezelfde impuls om
verschillende werelden met elkaar te verbinden: de wereld van onze ervaring, de
wereld van onze fantasie met haar eindeloze mogelijkheden en ten slotte de wereld
van de woorden die zich op de bladzijden ophopen als de lagen kleur op het doek.
‘De relatie tussen die drie werelden is het ondefinieerbare waar Balzac het over had.’
Diens bekering tot het realisme kwam voort uit de vooronderstelling dat de geschreven
wereld een vorm kan aannemen die in overeenstemming is met de levende wereld,
met die van vandaag, van gisteren en die van morgen.
De fantasieschrijver en de realist - merkt Calvino op - komen uiteinde-
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lijk voor hetzelfde probleem te staan: de ongrijpbaarheid van de visuele voorstelling,
de onoverbrugbare kloof tussen verbale expressie en zintuiglijke ervaring.
De literatuur van de twintigste eeuw heeft te maken gekregen met ingrijpende
veranderingen in de zichtbaarheid van de wereld. Technische middelen hebben die
zichtbaarheid immens geïntensiveerd. Elk menselijk gebaar kan via de film door
versnelling en vertraging tot in zijn nietigste componenten worden ontleed. Tussen
de observatie van de werkelijkheid en de fantasie heeft zich een cultuur van het beeld
geplaatst. We weten soms niet meer of we iets zelf hebben gezien of dat we door het
oog van een camera hebben gekeken.
Hoe staat het met de individuele verbeelding in een tijd waarin de beschaving van
het beeld zich definitief heeft gevestigd? Dat is de uiteindelijke vraag die Calvino
in zijn memo stelt. Waar komen de beelden vandaan die neerdalen in onze fantasie?
Calvino heeft een antwoord gezocht bij Dante die de rechtstreekse goddelijke
inspiratie als bron aanduidde. Maar in één zin streept Calvino deze metafysisch
gekleurde mogelijkheid weg als het om literatuur gaat die dichter bij ons staat: de
schrijvers van de moderne literatuur - schrijft hij - onderhouden contacten met aardse
bronnen, zoals het individueel en collectief onbewuste, de teruggevonden tijd in
gewaarwordingen die uit de verloren tijd opduiken, de openbaringen of concentraties
van het Zijn in één enkel punt of moment. Het gaat om processen die, hoewel ze hun
oorsprong niet in de hemel vinden, toch onze bedoelingen en onze macht te boven
gaan en ten opzichte van het individu een min of meer transcendentaal karakter
hebben.
Waarschijnlijk hebben de scènes waarin de held in een toestand tussen slapen en
waken verkeert deze heimelijke betekenis: in dat schemergebied wordt het bewustzijn
gevoeliger voor de mogelijkheid van een wereld die buiten het beperkte gezichtsveld
van een individueel ‘ik’ vermoed kan worden. Misschien wijzen die passages naar
de steelse ambitie van wat je in de woorden van Calvino een ‘transcendentale
literatuur’ zou kunnen noemen, als je die term tenminste kunt gebruiken zonder de
filosofische, metafysische of religieuze betekenissen die ermee verbonden zijn.
‘Stel je voor,’ merkt Calvino in de allerlaatste aantekening van zijn memo's op,
‘dat een werk mogelijk zou zijn dat buiten het “zelf” om ontstaat, een werk dat ons
buiten het beperkte gezichtsveld van een individueel “ik” zou kunnen laten treden,
niet alleen om de verplaatsing in andere gelijksoortige “ikken” mogelijk te maken,
maar om het woord te geven aan dat wat geen taal bezit: aan de vogel die op de
dakgoot neer-
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strijkt, aan de boom in de lente en de boom in de herfst, aan steen, cement, plastic...’
Stel je een literatuur voor die iets zou kunnen beschrijven van de lichtheid van geest,
wanneer hij in dat overgangsmoment van slapen naar waken ontvankelijk is voor
een wereld die zich aan de zintuigen onttrekt.
Dit idee van een transcendentale literatuur houdt niet in dat we er een stroming,
een periode, evenmin een genre mee aanduiden. Hoogstens kunnen we zeggen dat
ze aan de oppervlakte treedt in sommige passages van romans die verder weinig met
elkaar gemeen hoeven te hebben. Die passages verwijzen wellicht naar een
ongeschreven verhaal dat de eeuwen heeft getrotseerd. Waarschijnlijk vormen ze de
sporen van een denkbeeldig script, dat aan de oppervlakte komt via een uitgestrekt
netwerk van correspondenties. De vertakkingen lopen door alle stromingen, periodes
en genres heen. Ze getuigen van een even heimelijke als paradoxale impuls via
woorden contact te maken met de woordloze wereld die we via onze zintuigen kennen,
die zich aandient in vluchtige voorstellingen, vaak in de schemertoestand tussen
slapen en waken, maar die zich voortdurend onttrekt aan ons voorstellingsvermogen
en aan de verbale expressie ervan.
Calvino heeft gewezen op een hindernis in de beschrijving van de zichtbare
werkelijkheid. Die hindernis bestaat er niet zozeer in dat we meer (kunnen) zien dan
we kunnen weergeven, ze wordt eerst en vooral opgeworpen door de figuratieve
wereld zoals die op verschillende niveaus wordt overgedragen door de cultuur. Het
realisme mag putten uit de alledaagse werkelijkheid, maar de schrijver is zich ervan
bewust dat de observatie van die werkelijkheid mede gestuurd wordt door al
voorhanden zijnde verhalen, beelden, interpretaties van de werkelijkheid. Als er iets
verschoven is in het realisme van de negentiende en de twintigste eeuw, is het juist
dit vermoeden dat kennis van de wereld niet uitgangspunt is maar doel.
Wie de vier aangehaalde romans leest - en het laat zich aanzien dat ze in die zin
voorbeeldig zijn voor een groot gedeelte van het proza dat tussen 1986 en 1991 is
verschenen - zal merken dat de schrijvers en hun personages zich bewust zijn van
de druk die uitgaat van de indirecte verbeelding, oftewel van de beelden die ons zijn
overgeleverd door de cultuur, of het nu gaat om een massacultuur of een andere vorm
van traditie. Mogelijk zijn de rijmende passages een aanwijzing voor een strijd om
het behoud van individuele verbeelding in een tijdvak waarin, zoals Calvino opmerkt,
de mensheid overspoeld wordt door een vloedgolf van geprefabriceerde beelden.
Vroeger, schrijft hij, bleef het visuele geheugen van een individu beperkt tot de
vruchten van zijn directe ervaring en tot een
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geringe verzameling beelden die aan de cultuur was ontleend. De mogelijkheid om
vorm te geven aan persoonlijke mythen kwam voort uit de manier waarop de
fragmenten van dit geheugen bij elkaar kwamen in onverwachte en suggestieve
combinaties. Vandaag de dag worden we gebombardeerd met zo'n grote hoeveelheid
beelden dat we onze fantasie een mentale bioscoop zijn gaan noemen, een vergelijking
die te denken geeft.
Het realisme, zoals we dat sinds het begin van de negentiende eeuw kennen, doet
zich vandaag de dag als een anachronisme voor, dat is de impliciete stelling die
Calvino in zijn memo's verdedigt. De veronderstelling dat het mogelijk zou zijn de
wereld objectief te beschrijven wordt door weinig schrijvers nog aangehangen. Maar
is het realisme daarmee verdwenen? Niet de stijl, wel de pretenties.
De literatuurhandboeken schetsen ons het beeld van een literaire evolutie waarin
de drie werelden van Calvino, de buitenwereld, de wereld van de fantasie en die van
de woorden, als opeenvolgende fasen worden beschreven. Allereerst is er het realisme
waar het gaat om de buitenwereld, de observaties van de werkelijkheid. Daarin ligt
het accent op herkenbare handelingen van personages gesitueerd in een even
herkenbare geschiedenis. Vervolgens verschuift in de beschrijvingen de aandacht
naar de invallen en gedachten van de hoofdpersoon. De laatste fase is van recente
datum. Sinds de tweede helft van deze eeuw geldt als uitgangspunt dat de wereld
van woorden de enige werkelijkheid is waarvan schrijvers kunnen uitgaan. Het eerste
en enige werkelijke gegeven voor de schrijver is de bewering: ‘Ik schrijf.’ In de
literatuurhandboeken heeft men voor deze fase de weinig poëtische term
‘meta-literatuur’ bedacht, literatuur die over literatuur, over het schrijven gaat.
Zo'n voorstelling van zaken vertekent de wereld van de literatuur. Onze ervaring
bij het lezen was dat binnenwereld, buitenwereld en wereld van woorden in elkaar
overvloeien. Er is geen afwisseling van realisme en tegenbewegingen in de tijd, maar
een afwisseling van verschillende stijlen die zelfs binnen één roman kan voorkomen.
Zo bezien wijzen de rijmende scènes in de genoemde romans op een ambitie het
gebied te betreden waarin de betrekkingen tussen Calvino's drie werelden
ondoorzichtig zijn, waarin een wrijving ontstaat tussen ‘de werkelijkheid’ en ‘de
droom’, die in de wereld van de woorden een vreemde onrust teweegbrengt.

3
We concentreren ons hier voorlopig even op een reeks van romans en verhalen die
op het oog niet veel met elkaar gemeen hebben. Hun stijlen

Het literair klimaat 1986-1992

23
komen voort uit verschillende temperamenten, de verhalen snijden uiteenliggende
thema's aan, ze laten zich om meerdere redenen niet gemakkelijk onder een
gemeenschappelijke noemer plaatsen. De schrijvers die we hier op het oog hebben,
vertellen verhalen waarin lichte ontsporingen plaatsvinden. Om die lichte ontsporingen
is het ons hier te doen. Daarom hebben de passages die we verderop in het essay uit
de boeken lichten ook niet de bedoeling om er de romans mee te karakteriseren. Vaak
gaat het om niet meer dan zijdelingse thema's in verhalen die op zichzelf een eigen
gedachtengoed aan de orde stellen. We gaan in eerste instantie uitvoerig in op één
roman omdat daarin een reeks motieven bijeenkomt die we ook in de andere boeken,
zij het in heel andere omgevingen, hebben waargenomen. De roman verscheen aan
het begin van de periode die we hier beschrijven. Het was meteen ook het meest
geruchtmakende boek van dit lustrum.
Kellendonks Mystiek lichaam opent - zoals we gezien hebben - met een scène
waarin de hoofdpersoon zich in een toestand van ‘halfslaap’ bevindt. De scheiding
tussen binnen- en buitenwereld is op dit moment van desoriëntatie betrekkelijk. Wat
Gijselhart buiten ziet, is contourloos, in nevelen gehuld. De tuin is in zijn ogen
betoverd. Het beeld dat zich aan zijn geest opdringt, komt uit een verzonken
verbeeldingswereld: de mythische werkelijkheid van het ijzeren tijdperk (gras van
ijzervijlsel, metaalachtig blikkerend boomblad). Evengoed is het een vooruitwijzing
naar de manier waarop Gijselhart zijn werkelijkheid ziet: de wereld als schroothoop
waar nog flink winst op kan worden gemaakt.
Razendsnel moet hij langs de stam van de verhalen naar beneden zijn gegleden,
naar die onzekere bodem waarin de geheimzinnige berichten uit de mythische
verbeeldingswereld hun wortels hebben. Een zin eerder heeft de situatie waarin hij
zich bevindt bij hem de herinnering opgeroepen aan het verhaal van de
Wederopstanding. In de zinnen dient zich een idioom aan waarin Gijselharts ontwaken
een religieuze dimensie krijgt: hij is uit de doden opgestaan. Het huis waarin hij zich
bevindt, is een ‘grafakker’. Op de drempel van deze tombe houdt een engel de wacht.
Gijselhart is in zijn halfslaap uit alle macht bezig de werkelijkheid waarin hij zich
bevindt van haar geheimen te ontdoen door de situatie te vertalen in herkenbare
beelden. Maar hij is nog zoekende, wat af te lezen valt aan de gebrekkige zinsbouw,
die niet anders dan de uitbeelding van zijn gedachten nog niet echt vorm heeft
gekregen. Gijselhart is op zoek naar die vorm en de stijl toont dit zoeken.
Het is Tweede Paasdag (dagresten verschijnen in Gijselharts droomwereld in een
ander arrangement). Gijselhart realiseert zich dit wanneer hij door beierende klokken
definitief uit zijn sluimertoestand wordt gewekt:
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onmiddellijk klaart ook de buitenwereld op. Dan pas wordt hij gewaar wie hij daar
op de poortstijl ‘in werkelijkheid’ heeft gezien - het is geen engel (al zou hij haar
figuurlijk wel zo kunnen noemen), ook niet een ‘wit wief’ - de huiver die zijn beeld
was binnengedrongen, verdwijnt op klaarlichte dag: hij ziet zijn dochter Magda op
de drempel van zijn domein.
Zo worden in deze openingsscène drie overgangsvormen over elkaar heen
geprojecteerd: het ontwaken van Gijselhart, de mythische metamorfose van de
buitenwereld en het oerchristelijke verhaal van de Wederopstanding. Deze eerste
alinea's leiden de lezer een verhaalwereld binnen waarin personages en gebeurtenissen
groteske trekken aannemen. Wat we te lezen krijgen is een onorthodoxe uitbeelding
van een allegorie aan vroeg-christelijke tijden ontsproten, waarin de band tussen
hemel en de aarde, tussen Christus en de kerk, wordt belichaamd in de voorstelling
van het mystieke lichaam.
Maar de uitbeelding is in de eerste plaats parodiërend, zoals in het tweede hoofdstuk
van de roman tot uitdrukking komt in de beschrijving van de Tobiasnacht. Daarin
begint de geest van het mystiek lichaam akelig rond te spoken in de bruidskamer.
Het groteske karakter van de scènes zou de lezer ervoor kunnen behoeden de roman
te lezen als een gedramatiseerde uiteenzetting van ideeën. De verleiding om dat toch
te doen is groot omdat in de roman meer nog dan op de gebeurtenissen het volle licht
valt op de opvattingen van de personages. De Tobiasnacht lijkt slechts een opmaat
te zijn voor de ideeënvlucht van Magda, die in de geleende bruidsjurk haar
geschiedtheoretische opvattingen doceert: De Vrouw vormt de ruggegraat van het
mensengeslacht. De Man is niet meer dan een bedeltje aan de keten van de vrouw,
zijn Geschiedenis niet meer dan Baarmoedernijd.
Ook de twee andere leden van het gezin Gijselhart houden er uitgesproken
opvattingen op na. Het wereldbeeld van de vader is een resultaat van vertaalwerk.
Legendarisch zijn al zijn pogingen overal munt uit te slaan, niets is heilig, zelfs zijn
eigen leven wil hij nog wel tegen opbod verkwanselen. Zijn ethiek is een vertaling
in termen van economie, en wat hij kapitaliseert vertaalt hij weer in katholiek
gekleurde termen van schuld en zaligheid. De enige passie die hij naast de geldzucht
nog bezit, geldt zijn dochter. De stoet van haar minnaars die aan hem voorbijtrekt,
vormt de grondslag voor zijn filosofie van de Vreemde Ander. Gijselhart heeft een
voorkeur voor hoofdletters in zijn denken, waardoor een overzichtelijk wereldbeeld
ontstaat: Wij en De Ander.
Leendert die het tot gezaghebbend kunstcriticus heeft gebracht, heeft van de kunst
een religie gemaakt. Maar omdat die opvatting weinig ge-
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wicht in de schaal legt, maakt hij van de nood een deugd, treedt in de (door hem zelf
steeds verafschuwde) voetsporen van zijn vader en speculeert à la baisse tot hij geen
cent meer over heeft. Onverrichter zake moet hij, net als Magda, terugkeren naar het
ouderlijk huis. Zijn opvattingen over De Vrouw en de in het licht van de geschiedenis
nutteloze Man, vormen langzamerhand een spiegelbeeld van de aforismen die Magda
in de bruidsnacht ten beste heeft gegeven. Wanneer Magda ten slotte haar hartewens
vervuld ziet - zij is zwanger gemaakt door haar laatste minnaar Pechman - vormt dit
gegeven voor vader en zoon een uitlaatklep voor hun antisemitische gevoelens: zij
blijken er ook nog een filosofie over De Jood op na te houden. Het zijn juist deze
tirades die bij het verschijnen van de roman op een paar critici de uitwerking hadden
van de rode lap. Zeker, de opvattingen van de personages mogen niet zomaar op het
conto van de auteur worden geschreven, toch meenden ze in die opvattingen
aanwijzingen te vinden voor dubieuze kanten aan de visie die in de roman in zijn
geheel tot uiting zou komen.
Niet alleen het groteske karakter van de personages en de scènes in de roman
hadden de critici, gespitst op gevaarlijke standpunten, te denken moeten geven. De
wijze waarop de opvattingen van de personages naar voren werden gebracht, wijst
erop dat de stijl ervan meer van belang is dan de inhoud. Waar de personages lucht
geven aan hun visies op de wereld heerst immers het regime van de fraseologie. Dit
regime kenmerkt zich door een reeks van retorische figuren die allemaal in de woorden
van de personages zijn terug te vinden: allereerst de retorische figuur waarin de
weergave van de feiten voor de feiten zelf wordt gehouden. Dan een redeneerwijze
waarin oordelende uitspraken al bij voorbaat rekenen op instemming, en ten slotte
de retorische figuur waarin complexe verschijnselen tot eenvoudige uitspraken en
oordelen worden herleid (Dé Geschiedenis, Dé Maatschappij, Dé Man, Dé Vrouw,
Dé Jood). De fraseologie behelst met andere woorden een systeem waarin het
complexe historische getransformeerd wordt tot essenties, mededelingen tot
conclusies, onontkoombare waarheden. De fraseologie is het afvalprodukt van het
allegorische denken.
Critici die in de roman een dekmantel zagen voor twijfelachtige denkbeelden
kregen al spoedig tegengas. Van Alphen bijvoorbeeld heeft er in een verhelderend
opstel (in het Kellendonk-nummer van De Revisor uit maart 1991) op gewezen dat
de roman niet een allegorische voorstelling presenteerde maar juist allegorische
denkvormen in de tang nam. In de roman komt via groteske beschrijvingen en in de
holle bewoordingen van de personages een ambivalent patroon aan de oppervlakte.
Als we de allegorie in zijn woordenboekbetekenis opvatten als een concrete voorstel-
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ling van een abstractie (De Tijd bijvoorbeeld gepersonifieerd in de grijsaard met in
de ene hand de zandloper, en in de andere een zeis), maakt het boek gebruik van de
overgeleverde voorstelling van de band tussen hemel en aarde als ‘mystiek lichaam’.
De roman maakt gemene zaak met de allegorie juist om ervan los te komen en
dramatiseert daardoor een ander conflict. Zichtbaar wordt de fascinatie voor datgene
wat zich aan woorden onttrekt. De allegorie is van oudsher een poging geweest het
onzichtbare in een voorstelling zichtbaar te maken. Maar die denkwijze wordt in de
roman afgewezen. De woorden waarmee Leendert zijn opvattingen over kunst
uiteenzet, wijzen in de richting van dat conflict. Als kunstcriticus maakt hij in zijn
besprekingen gebruik van zinledige uitdrukkingen als ‘onbeschrijfbaar’ en
‘onbetaalbaar’. Hij verdedigt het gebruik van deze gemakkelijk uit de pen vloeiende
clichés zo: ‘Ze mogen slechte stijl zijn, die twee woorden (...) maar ze zijn goede
esthetiek. (...) Ik heb als jongen gesmacht naar dingen die zich niet laten omrekenen
of omkletsen tot wat je maar wilt, die zich niet laten vergassen tot geld of taal, dingen
die onaantastbaar, onoplosbaar zijn, niets anders dan zichzelf, en nu heb ik ze
gevonden, in de wereld van de kunst.’
Het in deze context opvallende woord ‘vergassen’, waarvan Leendert zich bedient
in zijn apologie, is veelzeggend tegen de achtergrond van de roman in zijn geheel.
Het geeft aan wat de uitkomst van het allegorische denken kan zijn: de eliminatie
van wat daarin als De Ander of het Andere wordt bestempeld. Die opvatting wordt
zowel compositorisch als stilistisch nog eens geïllustreerd door twee opmerkelijke
inlassingen in de roman waarin De Geschiedenis in de vorm van een allegorie (Clio)
ten tonele wordt gevoerd. Die inlassingen staan in contrast met de ondertitel van de
roman die de lezer het verhaal van ‘een geschiedenis’ belooft. In deze concrete
voorstelling van een abstractie blijkt een- en andermaal dat wat niet binnen het verhaal
van deze abstractie past, er uitgesneden moet worden. Vrouwtje Geschiedenis geeft
de klerken in haar dienst de opdracht de flikker en de jood buiten het verhaal te
houden om de stemming rond het haardvuur niet te bederven.
De roman is gebaseerd op het principe van de omkering: waar de fraseologie
beelden van de werkelijkheid voor de werkelijkheid zelf houdt, wordt hier - langs
een omweg - een contact met een woordloze wereld gezocht. De woorden van
Leendert sporen met de esthetische opvattingen die Kellendonk onder woorden heeft
gebracht in zijn essaybundel De Veren van de Zwaan (1987). De schrijver verzet
zich tegen de ziekte van de idolatrie, de neiging de beelden van de werkelijkheid aan
te zien voor de werkelijkheid zelf. Hij beklaagt zich over het teveel aan beelden
waarmee mensen worden overspoeld. En hij herinnert aan de tweede wet van Mo-
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zes: ‘Gij zult U geen afgodsbeelden maken’. Mozes' gebod roert een vraagstuk aan
dat allesdoordringend is: hoe dienen we om te gaan met het onbekende. Dat vraagstuk
heeft in filosofie en wetenschap van de laatste eeuw een slechte reputatie gekregen
vanwege de metafysische dimensies die het oproept, maar ook hier wijst Kellendonk
het monopolie van de religie op dit domein terug. Het gaat hem om werkelijkheid
die zich aan beelden en woorden onttrekt. Vanuit dit perspectief verzet Kellendonk
zich tegen de twee richtingen in de kunst die in de twintigste eeuw dominerend zijn
geweest: het realisme en het modernisme. Maar het is vooral de eerste richting waarop
zijn kritiek zich richt. Het realisme leeft van de vooronderstelling dat de werkelijkheid
een bekend gegeven is dat voorafgaat aan het kunstwerk zelf. In Kellendonks
literatuuropvatting is ‘de werkelijkheid’ niet het uitgangspunt maar een doel, een
geheim waarnaar gewezen kan worden, maar dat niet te ontraadselen valt.
Hoe nu zou men door de wereld van woorden en beelden heen contact kunnen
krijgen met de woordloze wereld? Noch het realisme, met zijn verknochtheid aan
het beeld, noch het modernisme met zijn melancholie van de twijfel ziet Kellendonk
als gunstige toegangswegen. Toch heeft hij het laatste pad het verst bewandeld. In
zijn essaybundel heeft hij als het ware een genealogie van Mystiek lichaam
opgetekend. Een viertal opstellen is gewijd aan schrijvers tot wie hij zich aangetrokken
voelde: Bordewijk, Wyndham Lewis, Pound en James. In hun romans bewonderde
hij het taalgebruik - hun syntaxis en woordkeus. ‘De vier genoemde schrijvers waren
ongelovig, tegenover de metafysica stonden ze ambivalent of onverschillig; het
gevolg was een leemte die hun zinsbouw moest overbruggen,’ schrijft Kellendonk
zinspelend op Nietzsches aforisme ‘Ohne Gott werden wir die Grammatik los’. Even
verderop vervolgt hij met: ‘Het Christendom had afgedaan voor deze schrijvers. De
oude bruggen waren ingestort, met het gevolg dat de schoonheid uit de brokstukken,
de afzonderlijke woorden moest komen (...) Vandaar het antiquarische idioom van
Bordewijk, de heftige adjectieven van Lewis, de snuisterijen van Pound.’
Deze opmerkingen maken duidelijk dat het kakogram van de openingsscène uit
Mystiek lichaam een poëticale relevantie bezit. Ook elders in de roman zal Kellendonk
zich bedienen van een ‘antiquarisch’ idioom, van heftige adjectieven en opzettelijke
verstoringen in de zinsbouw. De zinnen in het boek maken geen geacheveerde indruk.
Het is voortdurend of er iets wrikt, of er iets ongemakkelijks in de constructie van
de zinnen is gekomen waardoor ze niet goed passen. Kellendonk heeft daarvoor zelf
het motief aangedragen: de lichte ongemakken in de zinsbouw, de wat ongewone,
soms antiquarische woordkeus, moeten de aandacht van de lezer richten op de taal
waarmee de roman is gemaakt.
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Deze op het materiaal gefixeerde oriëntatie moet Kellendonk hebben opgedaan in
zijn omgang met het modernisme, waarvan het adagium luidde dat de wereld moest
eindigen in het boek. Maar in zijn essays neemt Kellendonk behalve van het realisme
ook afstand van dit modernisme. De schrijvers wier werk hij bewondert, zoeken
volgens hem uiteindelijk hun toevlucht in idolen die de leemte zouden kunnen
overbruggen, remplaçanten van het Christendom. Bordewijk ging in de leer bij de
astrologie, Lewis bij het marxisme, Pound bij het fascisme. Alleen James zou zich
hardnekkig blijven bezighouden met het analyseren van de mythen. Voor Kellendonk
geeft ook deze laatste keus geen vitaliserend perspectief: ‘Zoals je wel eens genoeg
krijgt van de logisch-positivisten omdat er meer is om over te denken dan alleen het
denken zelf, zo kan James ook wat benauwend worden.’
Kellendonk mikt op een concreet weten. De openingsscène van Mystiek lichaam
laat zien waar dat concrete weten zich graag aandient: in een toestand van halfslaap,
in drempelsituaties waar een kortsluiting ontstaat tussen de zintuigen en de
buitenwereld. Deze toestand wordt in het boek vaker opgeroepen. We volgen Broer
Leendert op zijn tocht door Manhattan op weg naar zijn geliefde, die hij eertijds op
het Brusselse huwelijksfeest ontmoette. Op de drempel die toegang verschaft naar
de trappen van de metro overvalt hem een gevoel dat hem vaker had verrast: ‘Het
duurde een fractie van een seconde, niet eens lang genoeg om te kunnen vallen of
struikelen. Het was een duizeling, een plotselinge toestand van ontspanning en
gewichtloosheid. Broer noemde het maar een opheffing, om niet te hoeven zeggen
dat hij dan eventjes dood was. Hij voelde het moment alleen komen en gaap,
daartussen voelde hij niets. Was het voorbij, dat aarzelen van zijn organisme, dat
besnuffelen van de dood, dan kwam er eerst schrik over hem, maar al gauw kreeg
hij heimwee naar zijn afwezigheden (...).’
In de roman vormt deze passage een vooraankondiging van de dood. Dat wordt
een dertigtal bladzijden verderop duidelijk wanneer Leendert aankomt bij het
Colchesterhotel. Daar slijt de groenogige jongen die hij in Brussel had ontmoet zijn
laatste levensdagen. Het hotel is de pendant van Gijselharts territorium De
Doornenhof: een voorgeborchte van de dood. De beschrijving van de scène waarin
Leendert door het hotel waart, is vol allusies naar de mythische onderwereld. Op de
drempel van het appartement dat door zijn vriend wordt bewoond, bidt hij een litanie:
‘Mijn enige verlangen is het verlangen naar de overkant. (...) Eschatologische
masturbatie, zoals daarstraks voor de nachthekken van de ondergrondse, dat is mijn
enige troost.’
Vanaf dat moment zal Leendert vervuld zijn van deze doodsbeleving:
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in zijn geheugen is het beeld geschroeid van het verbaasde gezicht van de jongen op
het moment dat hij ‘in Morfines armen’ wordt weggedragen. Wat had de jongen
toen, vlak voor zijn sterven, gezien? Leendert probeerde het zich voor te stellen:
‘Een almaar terugwijken voor het laatste ogenblik, zo stelde hij zich voor. Maar bij
wat je dan ten slotte ervaart, wist hij slechts zoiets te verzinnen als het stilstaan van
de tijd.’
Mystiek lichaam thematiseert grenservaringen tussen slapen en dromen, leven en
dood, het zintuiglijke en het bovenzintuiglijke. De persoonlijke ethiek, die in het
boek wordt gezocht, vindt haar voedingsbodem in deze ervaringen. Daar vallen de
veiligheden van het calculerend bewustzijn en het allegorische denken weg. Het
onderscheidingsvermogen van het (rationele) bewustzijn is er buiten werking gesteld,
de persoonlijke ethiek maakt zich los van de dubieuze verbindingen met de (publieke)
moraal. In de grensbeleving heeft het onderscheid tussen goed en kwaad, ik en de
buitenwereld, zijn geldigheid verloren.
Literatuur, merkte Kellendonk in een van zijn essays op, is ‘het debat tussen het
ik en het zelf’. De enige motivatie van de literatuur bestaat in de daad van het
schrijven, de scheppingsroes, waar het ik over zichzelf schrijft, in de voortdurende
hoop dat op die momenten waarop het werk ontstaat, regels worden geschreven
waarmee de grenzen van het beperkte gezichtsveld van een individueel ‘ik’ worden
overschreden en de wereld spreekt die geen taal bezit. Deze literatuur is niet uit op
het verschaffen van levenslessen (veel reacties op het boek waren daardoor echter
gekenmerkt: men zocht in het boek een ethisch gezichtspunt, een visie). Het gaat
eerder om een ethische houding, die met elk nieuw werk opnieuw bepaald moet
worden, nooit is afgerond en zeker niet is te reduceren tot een formule.
In Bernlefs Vallende ster streeft het komisch duo Witteman en De Jong een
onbereikbaar ideaal na. Ze waren jarenlang met een act het land doorgetrokken en
hadden in verveloze zaaltjes gespeeld voor een publiek dat nauwelijks geïnteresseerd
was in hun potsenmakerij. De mensen in het land wilden anekdoten, moppen horen.
De act die Witteman en De Jong opvoerden, tussen het optreden van een goochelaarsen een accordeonduo in, was er een waarin zo weinig mogelijk werd gesproken. Hun
bijna woordloze act leek als twee druppels water op Becketts toneelstuk Pantomime.
De Jong staat voor de microfoon en wil de avond openen. Dan komt Witteman op
en tikt hem op zijn schouder, wil iets tegen hem zeggen maar krijgt de kans niet. De
Jong wil het publiek toespreken en jaagt Witteman de coulissen in maar hij blijft
steeds terugkomen. ‘Van alles een probleem maken,’ had De Jong gezegd, ‘dat is
het eigenlijk, dat is ons vak.’ 's Morgens bij het wakker worden overvielen hem de
momen-
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ten die hij 's avonds op de bühne bij het publiek wilde oproepen. ‘Soms word ik 's
morgens wakker, zei hij, ik kijk naar het slaapkamergordijn of naar een glas water
op het nachtkastje en ik moet lachen. Het gaat snel weer voorbij, alsof dat lachen
nog bij een droom hoorde of zo, een andere toestand.’
Het was maar goed dat die momenten van korte duur waren. Stel dat je de hele
dag om alles moest lachen, er zou geen leven meer mogelijk zijn. Toch was het voor
hem een ideaal, had De Jong tegen Witteman gezegd, en tegelijkertijd het einde van
alles. ‘Hij moest een borrel nemen als het hem overkwam, als hij even die wereld
binnenstapte waar nog niks een naam of functie had, alles op drijfzand rustte, ieder
gebaar nog zonder betekenis was.’
Het verhaal van Witteman en De Jong vormt een van de vier werkelijkheidsniveaus
waarin naar dit preverbale domein wordt verwezen. Directer nog dan bij Kellendonk,
die een enorme omweg maakte langs de beelden van een christelijk geïnspireerde
metafysica, komt bij Bernlef de esthetiek van het overgangsmoment aan de orde.
Precies zoals in Kellendonks roman treden in de novelle lichte storingen op in de
zinnen. Het bewustzijn van de hoofdpersoon dooft langzaam uit. Maar niets is zeker:
het zou ook kunnen zijn dat het bewustzijn langzaam terugkeert. Dat gegeven wordt
op een tweede werkelijkheidsniveau gethematiseerd: in de monoloog van Beckett,
waar geboorte en dood ook een kwestie van perspectief is. In de zinnen van de
hoofdpersoon vallen gaten. Veelvuldig worden zijn gedachten weergegeven via de
aposiopesis, de stijlfiguur waarin de zin onvoltooid wordt gelaten, er het zwijgen toe
wordt gedaan (‘wel meer dingen gezien die achteraf...’). De woorden van de acteur
maken zich langzaam los van de innerlijke voorstellingen, de mentale beelden
waarmee hij ze steeds heeft kunnen verbinden. Het wordt hem al moeilijk de woorden
van Becketts toneelmonoloog van buiten te leren, en met het langzaam uiteenvallen
van woord en voorstelling krijgt zijn spreken iets mechanisch.
De toneelmonoloog thematiseert het vermoeden dat in het sterven een omgekeerde
weg wordt afgelegd, terug naar een toestand van niet-weten die er ook geweest moet
zijn bij het allereerste begin van het leven. Datzelfde gegeven komt ook naar voren
op een derde werkelijkheidsniveau van de novelle waar de autistische wereld van
Wittemans broertje Peter is gesitueerd: ‘Peters hersens. Of hij werd meegezogen in
een razernij van imitaties of in een verdoving van cirkels. (...) De wereld raasde
onafgebroken door hem heen zonder dat hij iets vast kon leggen of tegen kon houden.
Misschien kon hij de wereld niet op zijn plaats houden en hield hij zich daarom zo
doodstil, zo afzijdig. Hij wilde er niet zijn. Maar hij
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was er. Daar kon hij toen niks tegen doen.’ Het slopende proces van het vergeten,
de komische acts, het autisme van het kind Peter, de monoloog van Beckett, al deze
werkelijkheidsniveaus verwijzen naar de situatie waar de dingen nog niet gezien
worden in hun functie, waar ze nog niet benoemd zijn.
Niet voor niets heeft Bernlef zich zo beijverd om het werk van de Zweedse dichter
Tranströmer in ons land te introduceren. In zijn essaybundel Op het Noorden merkte
hij op dat ‘dromen, schemertoestanden tussen waken en slapen’ in diens werk een
grote plaats innemen en met nadruk citeert hij de regels uit diens bundel Nachtzicht:
‘Iets duisters stelde zich/voor de drempels van onze vijf zintuigen op/zonder hen te
overschrijden.’ In heel het werk van Bernlef wordt het opvangen van een glimp van
die andere wereld als een ideaal nagestreefd. Dat ideaal heeft met metafysische
strevingen niets van doen, zoals Bernlef steeds benadrukt.
Veel meer auteurs lijken door deze woordloze wereld aangetrokken, al maken ze
gebruik van verschillende middelen om hun fascinatie uit te leven. De verlokking
van de overgangsmomenten en tussenruimten zou wel eens te maken kunnen hebben
met de sensatie van een uitgesteld begrip. In de ruimte tussen zintuiglijke en abstracte
kennis van de wereld schuift zich een esthetische werkelijkheid: ‘Muziek, staten van
geluk, mythologie, gezichten gevormd door de tijd, bepaalde schemeringen en
bepaalde plekken willen ons iets zeggen, of hebben iets gezegd dat ons niet had
mogen ontgaan, of staan op het punt ons iets te zeggen; die ophanden zijnde
onthulling, die zich niet voltrekt, is misschien de esthetische werkelijkheid,’ aldus
Borges.
Ditzelfde inzicht overvalt Ernst Quispel, de protagonist van Van der Heijdens
Advocaat van de Hanen. Zoals de initialen van de auteur en de titel rijmen, verbeeldt
de naam van de advocaat in de vorm van een anagram het ernstige spel dat in de
roman wordt gespeeld. Quispel had er nooit met iemand over kunnen praten, over
dit ‘redeloze geluk’. ‘Le bonheur se raconte mal.’ Flauberts aperçu kende voor hem
geen geheimen. Op een middag was hij in zijn jachtige vrolijkheid op straat stil
blijven staan. ‘Dit kan niet,’ had hij hardop gezegd. ‘Dit is belachelijk. Er wordt me
een loer gedraaid, het kan niet anders... Wat heeft dit te betekenen.’ En plots was
toen de gedachte bij hem opgekomen dat hij misschien spoedig zou moeten sterven,
en dus aan een soort galgemaal bezig was. ‘Een laatste opleving van de lust tot
leven...’
Werkelijkheid stroomt de zintuigen binnen en de hersens weten zich nog geen
raad. Niet alleen redeloos geluk laat zich niet in een geordend verhaal vertalen,
hetzelfde geldt voor de redeloze angst. De zintuigen
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staan op scherp, als Quispel aan het begin van de roman uit zijn roes ontwaakt, maar
zijn gedachten kunnen zijn waarnemingen niet bijbenen.
Van der Heijdens openingszinnen leiden ons binnen in een roman die qua
vormgeving nog het dichtst bij de realistische traditie staat. De wederwaardigheden
van de advocaat Quispel zijn gesitueerd tegen de achtergrond van een
krakersgeschiedenis die overeenkomsten vertoont met de affaire Hans Kok. De
beschrijving van de plaatsen waar het verhaal zich afspeelt, hebben een groot
realiteitseffect: men zou de routes van de advocaat in Amsterdam gemakkelijk kunnen
nalopen.
De gebeurtenissen kunnen van dag tot dag worden gevolgd. Toch worden door
een eenvoudige kunstgreep in de chronologie twee werkelijkheidsniveaus naast elkaar
geplaatst. Het eerste betreft de innerlijke wereld van de advocaat, wiens bewustzijn
in beslag wordt genomen door de (naweeën van de) roes. Op het tweede plan worden
de uiterlijke gebeurtenissen en handelingen gevolgd in en om het milieu van de
krakers en punkers omstreeks het midden van de jaren tachtig. In beide gevallen is
er sprake van een organische verbinding met de andere delen van de cyclus De
Tandeloze Tijd. De beschrijvingen van een jeugd in de benauwde wereld van de jaren
vijftig en zestig in Brabant, het studentenleven in Nijmegen in de jaren zeventig, het
junkieverdriet in de jaren tachtig in Amsterdam, hebben Van der Heijden bestempeld
tot een kroniekschrijver van zijn tijd. Maar of het in deze cyclus alleen te doen is om
het schetsen van een wereldbeeld, een kopieerkunst van de dagelijkse werkelijkheid
is maar zeer de vraag. Het eerste werkelijkheidsniveau - de roestoestand van de
advocaat - is rechtstreeks verbonden met een thema dat dit realisme relativeert.
Albert Egberts, de held van de cyclus, houdt er een ideaal op na: leven in de breedte,
het duurzaam maken van een ondeelbaar moment, het stilzetten van de tijd.
‘Aangezien het leven zich niets ontziend in de lengte ontrolt,’ zo merkt Albert Egberts
in een eerder deel van de cyclus, Vallende Ouders, op, ‘moet je proberen het leven
zo breed mogelijk te maken, moet je proberen het in de breedte te laten uitdijen.’ En
dan volgt er een opmerking die een bijzonder licht werpt op de steelse ambitie die
aan de cyclus ten grondslag ligt, een ambitie die we ook in de andere romans - zij
het in geheel andere omgevingen - hebben aangewezen: ‘Er bestaat nauwelijks een
taal voor dergelijke gebieden. Daarom hebben allerlei welbespraakte religies er hun
koloniën kunnen vestigen.’
Die gebieden worden zichtbaar in kortstondige momenten van desoriëntatie, waar
alle zintuigen in lichterlaaie staan en de grens tussen binnen- en buitenwereld vloeiend
wordt. Die momenten doen Albert Egberts denken aan sporen van een onzichtbare
wereld, een fantastische moge-
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lijkheid van de geest. ‘Het probleem met de menselijke geest is dat hij te veel de
modellen van opeenvolging uit de zintuiglijke werkelijkheid heeft overgenomen.
(...) Terwijl diezelfde geest het fantastische vermogen bezit van synchronisme. Alles
wat hij aan beelden, gedachten, herinneringen in zich draagt kan hij gelijktijdig
produceren en reproduceren.’
Albert Egberts' ideaal van het leven in de breedte vormt een verzet tegen verveling,
gemakzucht, het automatisme in het leven. Ook in Advocaat van de Hanen komt dit
thema naar voren, al aangekondigd in de titel van de twee delen van het boek: euforie
versus blaséheid. De jaarlijks terugkerende drankzucht van de advocaat had hem,
zoals hij tegen het slot van de roman zegt, beschermd tegen de ‘vulgariteit en het
blaséë van het dagelijks leven - tegen het gewone leven zelf dus’.
Het kwartaaldrinken was een poging te ontsnappen aan de tredmolen van het leven,
al bracht de uitleving van de drankzucht zelf weer een reeks van routineuze
handelingen met zich mee. Albert Egberts' heroïneverslaving, Ernst Quispels
dipsomanie komen voort uit een zucht naar hachelijke momenten waar het leven zich
het meest vruchtbaar toont.
Vrijwel alle voorwerpen die in de boeken van Van der Heijden een symbolische
betekenis krijgen, zijn verbonden met zo'n extatisch moment. Dat geldt voor de steen
die hij op de Blauwbrugwal in zijn hand heeft, de ‘kniep’ van zijn vader, de
gevarendriehoek en evenzeer voor de ventilator die zo'n belangrijke rol speelt in Het
leven uit een dag, de novelle van 1988 waarin het ideaal van het leven in de breedte
in een allegorische vertelling wordt uitgebeeld. Ze verwijzen allemaal indirect naar
een oerscène uit de cyclus wanneer de kleine Albert ligt te wachten op de thuiskomst
van zijn vader, angstig omdat hij wel weer dronken zou zijn en in een hysterische
woedebui zou uitbarsten. ‘Die nachten van zaterdag op zondag... nooit anders dan
klaarwakker lag Albert met gespitste oren in bed. Met zijn benen strak naast elkaar
en de armen stijf tegen zijn romp gedrukt, was Albert roerlozer dan een dode en
gespannener dan welke levende ook. (...) Eerder nog zweefde hij, zo licht maakte de
jongen zich. Ja, hij zweefde. (...) Goed, ze beroofden hem van zijn slaap, die
overspannen nachten, maar in ruil voor zijn dromen schonken ze hem luciditeit. (...)
Zeker was dat in die nachten de poëzie geboren werd. (...) Het nachtelijk bed was
een omgekeerde school, waar hij de geheimste dingen leerde, alleen voor hem
bestemd.’ Poëzie wordt geboren in dit soort extatische momenten van doodsangst.
Er ligt een reeks van zulke extatische momenten als stofgoud over de verhalen in
de cyclus verspreid. De beginregels van de roman verwijzen naar zo'n moment van
doodsangst, evenals het motto dat ontleend is aan Shakespeare's Henry VI. In dat
toneelstuk spreekt de aartsbisschop op
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zijn sterfbed een visioen uit waarin de dood hem verscheen als een soort
Struwwelpeter, met rechtopstaande haarpieken, die de stervende aan lijmstokjes deed
denken, bedoeld om zijn wegfladderende ziel te vangen. De advocaat had aan deze
scène moeten denken toen de punkers 's nachts zijn slaapkamer waren
binnengedrongen. De hanekammen leken zijn dood aan te kondigen. Uitgerekend
dat moment van doodsangst vormt voor Quispel de vervulling van zijn drang om aan
de verveling van het leven te ontsnappen. Met de dood op de hielen wordt voor hem
een moment lang een venster op de werkelijkheid geopend. Door één passie wordt
Quispel namelijk voortgedreven, het is de wereld zèlf die hij wil ‘dwingen met inzet
van alles, zintuigen, lichaam, geest, moraal desnoods, alles - weer smaak en kleur,
weer tover en luister aan te nemen’.
Op het strand was hem in de luciditeit van de kater duidelijk geworden dat de
wereld bestond uit confectie, fineer, namaak. Quispel en de zijnen ‘waren blasé van
een te overvloedige smaak naar niets - de nieuwste en verschrikkelijkste vorm van
geblaseerdheid. (...) De wereld had haar smaak verloren. Er restte niets om nog de
tanden in te zetten’.
Wanneer Paul de Braak, na een mislukt huwelijk in de Verenigde Staten, naar
Nederland is teruggekeerd, vindt hij er niet een thuis, zoals hij had gehoopt, maar
komt hij terecht in een toestand van ‘totale desoriëntatie’. Zijn verblijf in Amsterdam
had de vorm aangenomen van een ‘aldoor uitgesponnen nachtmerrie’. De Lichtjager
vertelt het verhaal van ontheemdheid.
Aan het begin van de roman ontwaakt De Braak in het vliegtuig dat op het punt
staat op Schiphol te landen. Hij ontwaakt en vraagt zich tegelijkertijd af waarom hij
zo rustig had kunnen slapen ‘op een plaats die geen plaats was’. Die omschrijving
geeft precies aan hoe Paul de Braak zijn verblijf in Amsterdam beleeft, hij verplaatst
zich van de ene naar de andere tussenruimte. ‘Hij was naar Nederland teruggekeerd
in een illusie, in een beeld, in een idee van een terugkeer naar een plaats die hij uit
gewoonte ‘thuis’ noemde. (...) Hij was aangekomen, maar toch nog steeds onderweg.’
Deze vorm van beleving - zich voortdurend in tussenruimten bevinden - wordt op
diverse plaatsen in de roman uitgebeeld. Zo begint bijvoorbeeld hoofdstuk vier,
waarvan de titel - ‘Schedelplaats’ - al aangeeft dat de mentale dood de fysieke inleidt,
als volgt: ‘Op de drempel, slingerend van deurpost naar deurpost, raakte hij in snel
afnemende spierspanning. Hij deed het ganglicht aan, een spokig bleekblauw licht,
en hij deed het weer uit. De gang was donker als een graftombe [cursivering
YvK/AM]. Door de open kamerdeur droop het maanlicht in de vorm van een zwaard
over de vloer. Een ogenblik leken zijn benen te weigeren hem
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nog verder te dragen. Hij zette een hand tegen de muur. Een plots opkomende
misselijkheid onderdrukkend, trapte hij met de hiel van zijn linkerschoen de voordeur
achter zich dicht. In hierdoor hersteld evenwicht liep hij met een zeemanszwier de
kamer in, zijn schepping.’
De tussenruimte wordt spookachtig. Het voorval vindt plaats wanneer Paul de
Braak al geruime tijd in de stad heeft doorgebracht en niet heeft kunnen vinden wat
hij zocht: een plaats waar zijn ziel een thuis kon vinden. Zijn gangen door Amsterdam
worden door hem beleefd als een tocht door het schimmenrijk van de onderwereld.
Alle personen uit zijn verleden krijgen voor hem een spookachtige gedaante.
Eerder was hij zijn vroegere geliefde Lea van Nes tegen het lijf gelopen in een
weinig verheffende situatie, op het moment namelijk dat hij dronken met zijn auto
tegen een brugleuning was aangereden. Het tweede hoofdstuk beschrijft deze situatie
- Paul de Braak wordt naar het politiebureau gebracht en in een cel opgesloten vanuit het perspectief van Lea. Haar gepieker op de drempel die toegang verschaft
tot het bureau vormt een kopie van de wijze waarop Paul de Braak zijn omgeving
interpreteert. Zij ziet ‘gestalten die onbeschroomd over de drempel stappen’. Het is
die onbeschroomdheid die haar stoort ‘alsof er niet een schemergebied zou zijn waar
het past de voeten voorzichtig neer te zetten’. Net als Paul de Braak bevindt ook zij
zich in een unheimliche positie: ‘Het was of ik, om vorm te geven aan het leven, een
lichaam in bruikleen had dat eigenlijk bedoeld was voor een ander. Ik ging er geruime
tijd mee om als met een spookverschijning.’
Maar de momenten tussen slapen en waken worden in de roman ook voorgesteld
als de tussentijd waar het leven zich nog voordoet als een baaierd van mogelijkheden.
De geest is er nog niet geketend aan de routine van alledag, zoals blijkt uit dit
ontwaken van Lea: ‘“Ik kan niet opstaan,” dacht Lea, omrollend naar de andere kant
van het bed, “omdat ik niet weet dat ik wakker ben.” In een deining van zachte grijze
wolken probeerde ze dit probleem te overdenken. Ze moest een weerstand breken,
alvorens het feit van een nieuwe dag tot haar bewustzijn te laten doordringen. Dit
was het moment van zweven, er ontbrak nog een structureel verband, dat de momenten
zou gaan aaneenrijgen tot er continuïteit ontstond en het vertrouwen zich zou
herstellen.’ Zij valt dan - zoals zij zal zeggen - vanuit zulke onbestemde
gewaarwordingen als vanuit ‘haar transcendentie terug op de realiteit’.
Paul de Braak was teruggekomen om mensen uit zijn verleden op te zoeken in de
hoop iets over zichzelf te weten te komen. Zijn desoriëntatie komt neer op een gebrek
aan beweeggrond, een richtingsprincipe dat zijn leven vorm kan geven. Zijn eigen
toestand vergelijkt hij op een gegeven
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moment met het ontbreken van een richtingsprincipe in de maatschappij.
In de roman draaien de personages voortdurend om elkaar heen. Paul de Braak
hoopt zich in de vrouwen te kunnen spiegelen, maar wat uit het verhaal naar voren
komt is het beeld van grondig verstoorde menselijke betrekkingen. Wat de oorzaak
daarvan is blijft in nevelen gehuld. Op een bijna neurotische manier zijn de personages
ernaar op zoek. Ze komen nauwelijks aan leven toe, gepreoccupeerd als ze zijn door
het analyseren ervan. Ze lijden allemaal aan de interpretatieziekte, de analyseerwoede:
zetten ze een pas, dan moet die op duizend en een manieren besproken worden, de
motieven ervan ontleed, de mogelijke gevolgen voorzien. Het rituele karakter dat
het spreken over relaties in de roman aanneemt is het gevolg van de neurotische
dwang om betrekkingen tussen mensen te benoemen. De personages laten zich leiden
door interpretaties, beelden die ze zich vormen van hun eigen leven. Ze zijn zich
ervan bewust dat het niet veel meer dan illusies zijn, autobiografische ficties. Dat
het niet om een puur individuele aangelegenheid gaat, wordt in de roman door twee
collages geïllustreerd, aan de hand van de moordzaak Steven Steinberg en de
mystificaties rond de zaak Weinreb. Steinberg wordt van dader slachtoffer ook al
heeft hij zijn vrouw op brute wijze vermoord. Het is een kwestie van blikrichting
hoe men de feiten interpreteert. Kortom, de afstand tussen de feiten is belangrijker
dan de feiten zelf: in dat schemergebied projecteert men de wereld zoals men hem
wil zien.
De Lichtjager laat zich lezen als een roman waarin de onzichtbaarheid van de
menselijke betrekkingen wordt getoond. Wat er tussen mensen gebeurt laat zich niet
benoemen. Men vult het gat met psychotherapeutenjargon waaraan men zich niet
kan onttrekken. Slechts op enige onbewaakte ogenblikken ontsnappen ze aan die
tredmolen van het analyseren en denken over het analyseren. Het zijn de momenten
waarop ze even uit het lood zijn geslagen en ophouden zichzelf en de anderen te
beloeren. Soms krijg je de indruk dat ze zich in een toestand van halfweten willen
wiegen, zouden willen ophouden met dat gezoek naar wat hen beweegt. Bij al hun
gepraat ontsnapt er iets aan hun controle. Ze voelen zich ertoe aangetrokken en
tegelijk boezemen die momenten van duizeling angst in. Het is alsof ze angst hebben
de grenzen van hun blikveld te overschrijden. ‘Je moet blijven praten,’ merkt een
van de personages in de slotzinnen van het boek op, ‘anders krijg je het gevoel dat
links van je, ergens bij de rand van de tafel een ogenloze schaduw zweeft.’
De passages uit het werk van Kellendonk, Bernlef, Brouwers en Van der Heijden
wijzen op een ambitie te kunnen spreken over ervaringen die, omdat ze zich aan
verbalisatie lijken te onttrekken, tot het domein van de religie of de mystiek zijn gaan
behoren. Niet om metafysische inzichten

Het literair klimaat 1986-1992

37
gaat het echter, maar om verhevigde zintuiglijke gewaarwordingen, beloften van een
vormeloze wereld die zich aan de insnoerende vormen van het leven onttrekken. De
momenten tussen slapen en waken vormen sporen van deze werkelijkheid, waartegen
de helden zich hebben afgeschermd met schilden van ideeën, definities, denkbeelden
en metaforen. Het zijn hachelijke situaties die een bijna autistisch karakter dragen:
de bescherming die het wakend bewustzijn van de helden biedt tegen een andere
onleefbare werkelijkheid met haar chaotische werveling van indrukken, valt voor
even weg. Dergelijke momenten zijn in hun verstoring van de orde bedreigend want
men verliest elk houvast, en bevrijdend omdat men ontsnapt aan de (opgelegde) vorm
die vitale impulsen aan banden legt en verstikt.

4
In de schemergebieden tussen Calvino's werelden laat zich iets gevoelen van een
oeroud vermogen de eigen grenzen in ruimte en tijd te overschrijden; het vermogen
om over te gaan in een imaginaire wereld waar de vormen voortdurend aan een proces
van gedaanteverandering onderhevig zijn en het ik zelf ook voortdurend metamorfoses
ondergaat. Dit vermogen tot transcendentie, dat zich in het overgangsmoment
openbaart, is een topos, een gemeenplaats in de literatuur geworden.
Zo leeft de held van Tip Maruggs De morgen loeit weer aan (1988) van deze
momenten. In de roman zit de bejaarde man elke nacht opnieuw beneveld de duisternis
aan te gapen, wachtend op het aanbreken van de dag. Hij probeert daar ‘even los te
komen van tijd en ruimte, van binding en schuchterheid. De mensen en honden en
zonden die mijn leven zijn binnengedrongen, verwijderen zich als onreine stoffen
en in de sacrale sfeer ben ik niet meer in tegenspraak met mijn eigen wezen’. Op
zulke momenten verzwakt het evenwichtsgevoel en wordt hij bevangen door een
duizeling die de illusie wekt dat diepten en leegten en oude angst kunnen worden
uitgewist, dat levensgeluk simpelweg kan worden opgeroepen. De oude man wacht
bij het aanbreken van de dag op de ogenblikken waarin ‘de efemere roes’ hem zal
meevoeren ‘naar een levensfase die onverwelkt was’. In die onbewaakte, verloren
ogenblikken beleeft hij avonturen waarvan hij niet weet of het beelden zijn die van
de buitenwereld op zijn netvlies vallen dan wel voorstellingen betreffen die zijn
vergiftigde brein hem voorschotelt.
Zo wordt de hoofdpersoon in Inez van Dullemens Het gevorkte beest (1986) met
zichzelf geconfronteerd op het moment dat hij het labyrint op de wereldtentoonstelling
van Brussel bezoekt. Plotseling wordt hij zich bewust dat ‘hij niet degene geworden
was die hij in aanleg geweest moet
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zijn, maar dat zijn essentie dat kind was, acht jaar oud, dat over de rand van het
platform naar het projectiescherm staarde naar beelden die het leven tussen droom
en waken, tussen dood en geboorte, moesten voorstellen. Het gaf hem een schok
omdat hij voor het eerst besefte dat hij een deel van zijn leven was kwijtgeraakt’.
De beelden van overgangsmomenten tijdens deze Expo van 1967 brengen de
hoofdpersoon uit zijn evenwicht. Hij beleeft zelf een transitorisch moment waarin
heden en verleden, het bewuste en onbewuste elkaar even raken. Zo spiegelt de
hoofdpersoon zich aan het beeld van de wereld dat op de tentoonstelling wordt
getoond. Hij is een Amerikaanse regisseur van Joods-Duitse afkomst die tijdens de
repetities van Shakespeare's King Lear zichzelf en zijn spelers dwingt de ‘wereld
van het onbekende binnen te dringen’ zoals zijn adagium luidt.
Op de eerste bladzijden van Geerten Meijsings Veranderlijk en wisselvallig (1987)
rijdt de held in zijn auto de lange brug op die over de Serchio leidt, als plotseling
zijn voorruit aan diggelen slaat. Het dunne laagje dat eerst was bedoeld om een zo
breed mogelijk beeld van de wereld te gunnen, ontneemt nu elk zicht en lijkt de
wereld te verbrokkelen. Het voorval brengt hem uit evenwicht. Het is alsof de
versplinterde voorruit een teken is van de verbrokkeling van alle constructies die hij
van het leven heeft gemaakt. Remmend brengt de held de auto tot stilstand. Het
onvoorziene moment viel in ‘het uur van de korte Italiaanse schemering. Je moest
erop geattendeerd worden, ja, net als hij erop gefixeerd zijn dat er nog een
tussengebied na de dag en voor de nacht bestond.’ Daar op die brug overdenkt hij
twee soorten van tijdsbeleving (die overeenkomen met Albert Egberts' idee over het
leven in de lengte en de breedte), twee werelden ‘aan elkaar geketend door de
schijnbare scheidingslijn waarop hij zich bevond’.
De schrijver maakt er de balans op van zijn voorafgaande (schrijvers)leven en
voelt zich in dat overgangsgebied in tijd en ruimte ‘gedesoriënteerd en ontheemd.’
Zijn leven zag hij, boven de rivier tot stilstand gekomen, verbrokkeld als zijn voorruit,
zonder uitzicht, ‘in delen uiteengenomen’. De schrijver in deze roman is ten prooi
gevallen aan de ziekte van de melancholie, die hij in de roman à la Robert Burtons
beroemde Anatomy of melancholy op de snijtafel zal leggen, opgetekend in een
verhaal dat een aantal liefdesgeschiedenissen omspant. Hij heeft zich genesteld in
‘een algemene sfeer van dubbelzinnigheid en overgang’.
Aan het slot van zijn verhalen over de liefde en zijn analyse van de melancholische
gesteldheid, keert de schrijver terug naar de brug (nu vergezeld door zijn dochtertje)
en ziet - in de overgang van de nacht in de dag - dat op de bedding van de rivier een
nieuwe weg wordt aangelegd.
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Waar altijd een niemandsland was vrijgehouden waarop de tijd geen vat had, werden
de oevers nu met een laag stenen bekleed, het water gekanaliseerd, het onduidelijke
terrein daartussen toegankelijk gemaakt voor het overbelaste verkeer en wellicht
voor utiliteitsbouw. En precies, zoals aan het begin van de roman de versplinterde
autoruit, geeft dit beeld aanleiding tot een breuk met een realistische opvatting van
de kunst. ‘In het kapot maken van dat beeld werd, net als eertijds zijn voorruit, de
soliede epistemologische zekerheid aan barrels geslagen omtrent het behouden van
een objectieve, blijvende waarheid of werkelijkheid.’
Een roman waar het topische karakter van de grensoverschrijding met veel nadruk
en symboliek naar voren komt, is het (in ieder geval qua omvang) monumentale
boek, waarin Jeroen Brouwers heel zijn vroegere oeuvre samenvat: De zondvloed
(1988). Voortdurend wordt daar heen en weer gependeld tussen verschillende
werkelijkheidsniveaus. De enige werkelijkheid waar de schrijver van uit kan gaan,
is de wereld van woorden. Daarin ontstaan beelden van de kinderervaringen in het
voormalig Nederlands-Indië en later het leven in Europa. In die wereld van woorden
ontstaan de speculaties van de verbeelding die de landschappen van het verleden
omtoveren in sprookjesachtige atmosferen of vertalen in een persoonlijke mythologie.
Overheersend blijft dit uitgangspunt: ‘Mijn Indië is: het papier waar ik nu op schrijf.’
In de overgangen tussen deze werkelijkheidsniveaus heeft zich een reeks beelden
gevestigd die door de traditie zijn overgeleverd en niet voor niets citeert Brouwers
uit de rijke antropologische en mythologische literatuur waarin overgangsrituelen
een belangrijke rol spelen. De volgende passage bevat een groot aantal motieven met
betrekking tot de grensoverschrijding: ‘De oppervlakte van het water was een grens
tussen hier en daar die even geheimzinnig was als de grens die men overschrijdt als
men in slaap valt (of als men van de ene slok op de andere dronken blijkt te zijn,
maar dat wist ik daar op die duikplank nog niet): ik hoefde maar in het water te
springen om die grens te passeren en ik zou op een andere manier meteen iemand
anders zijn, in ieder geval iemand die door zijn eigen schaduw en spiegelbeeld is
heen gesprongen - ogenblikkelijk één wordend met al zijn verschillende ikken en
veranderend van positief in negatief, dit is veranderend in zijn eigen tegendeel.’
Hetzelfde gegeven - het verband tussen de literaire verbeelding en de halfslaap werkte Harry Mulisch uit in een droomachtige, hier en daar werkelijk geestige maar
niet minder ijdele novelle De pupil (1987). Daarin haalt een schrijver een herinnering
op aan zijn verblijf op Capri, vlak na de oorlog, toen hij achttien was en de oogappel
werd van de hoogbejaarde Mme Sasserath. De novelle laat zich lezen als een parabel
over de literatuur (en het schrijverschap van Mulisch zelf).
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Wat hij tot vóór zijn ontmoeting met de oude dame had geschreven, was
onveranderlijk uitgelopen op mislukkingen. Zij zou hem, zoals ze zelf zei, naar de
Parnassus voeren en deze inwijding in het schrijverschap voltrok zich op de dag dat
de jongen, tot zijn eigen verrassing, juist haar een grote dienst bewees. Omdat zij
aan slapeloosheid begon te lijden, had de oude dame een slaapmiddel genomen. Maar
in plaats van nachtrust bezorgde het middel haar een angstaanval. ‘Wie niet slapen
kan, wil niet dromen,’ had de dokter, die aan haar bed was geroepen, bij het afscheid
gezegd. Dat bracht de jonge schrijver op het idee dat de kwaal van de Madame wel
eens een reden kon hebben die precies het tegenovergestelde inhield van wat de arts
had beweerd: misschien wilde zij niet slapen omdat zij niet dromen kon. Terwijl de
vrouw met gesloten ogen op de bank lag alsof zij sliep, vertelde hij haar een
herinnering die bij hem was komen bovendrijven. Hij vertrouwde haar kennis toe
die hij zelf had verworven: hoe zich in slaap te wiegen. ‘Als ik 's ochtends wakker
werd (...) was het eerste dat ik zag de witte rijp op de blauwe, versleten deken,
waaronder ik lag. (...) Omdat ik de zoveelste hopeloze dag van kou, honger en
doodsgevaar niet in wilde, probeerde ik mij te herinneren wat ik had gedroomd. Als
ik daar iets te lang mee had gewacht, was dat vrijwel onmogelijk: dromen zijn
nachtwezens, net als vleermuizen, die wegvluchten voor de dag. Maar als ik een slip
ervan te pakken kreeg, liet ik niet meer los. Met gesloten ogen haalde ik langzaam
en diep adem, alsof ik sliep, en nieuwe flarden doken op, als bizar gevormde stukken
van een legpuzzel, met een fragment van een huis, of een gezicht, een stuk blauwe
lucht. Als dat hier en daar in elkaar begon te sluiten, tot een geheel, kreeg het zo'n
zwaarte dat het mij meetrok de slaap in. Op die manier wist ik soms de hele dag
slapend door te brengen.’
Als dank voor het teruggeven van haar vermogen tot dromen, zal de dame hem
op indirecte wijze het vermogen tot schrijven schenken. Zij had een groot project
gefinancierd: een kabelbaan naar de krater van de Vesuvius. Hij mocht hem samen
met haar inwijden. Op de boot die hen naar het grondstation zou brengen, raakte hij
door de weidsheid van de ruimte die hij ervoer in vervoering: ‘Het was geen denken
meer wat ik deed, ik was in vervoering.’ Toen hij daaruit ontwaakte, kwamen
onmiddellijk de gedachten op aan zijn schrijven. ‘Wat ik daarmee wilde was het
uitdrukken van gesteldheden, zoals die welke mij zo juist was overkomen, maar ik
begreep opeens dat dat helemaal niet mogelijk was op zo'n directe manier. (...) Als
ik mijn gesteldheden wilde uitdrukken, moest ik niet die toestanden zelf uitdrukken
(...) maar datgene waardoor zij opgeroepen werden.’ In de gondel die hen naar de
top van de Vesuvius voerde, merkt de jonge schrijver dat de vrouw die zojuist nog
naast hem had
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liggen slapen, in de nevel is verdwenen, weggevlogen in haar dromen. De oude dame
heeft hem een sublieme ervaring geschonken en daarmee de ‘geboorte van het besef,
dat ik alles wat ik in mijn leven zou schrijven weliswaar nog moest schrijven maar
dat het tegelijk al aanwezig was op een of andere manier’.
Bij herhaling hebben we gezien dat in de passages waarin overgangsmomenten
worden beschreven de helden de gewaarwording hebben even van de grond te worden
getild, te zweven. De eigenschap van deze momenten, lichtheid, is door Calvino in
zijn memo's opgeschreven als een poëtische waarde die het volgend millennium moet
kunnen halen. Wat hij daar naar aanleiding van Kundera schrijft, gaat evenzeer op
voor de helden uit boeken die we hier hebben besproken. Voor Kundera zat de zwaarte
van het leven in elke vorm van dwang: in het dichte netwerk van publieke en
particuliere beperkingen, dat om ieder bestaan zijn knopen steeds vaster aantrekt.
De ontsnapping uit de ingesnoerde levens heeft iets van een opstijging naar een
andere wereld waar nog geen betekenis is, geen vorm, waarin zelfs niet eens iets in
een beeld is vastgelegd.
Charlotte Mutsaers heeft in een schitterend essay, waarin zij op Calvino's memo's
voortborduurt, een embleem voor deze lichtheid getekend: de dievenkoningin.
Zijdelings, als een nachtzwaluw die rakelings langs de uithoeken van de ogen scheert,
verstolen en verholen, dient zij zich aan. Dan voedt zij het bewustzijn met een flard
van een zin. Dan vertoont zij zich even in een raadselachtig en incompleet beeld dat
een belofte in zich lijkt te bergen. Zo'n beeld duikt op aan de randen van het blikveld,
eigenlijk is het nog geen beeld, we zien een voet uit de chaos van kleuren te voorschijn
komen, maar op het moment dat het beeld op het punt staat voltooid te worden, trekt
het zich schielijk terug. Wat dan achterblijft is een vage herinnering in de vorm van
een rebus.
‘Ik weet dat de wereld stevig met twee benen op de grond hoort te staan. Tijd en
plaats: certificaten van echtheid. Maar toen ik stierf, die nacht in het oerwoud, begreep
ik dat het maar afspraken waren.’ Dit citaat is afkomstig uit een verhaal van De Moor,
waar de lichtheid van het verstrooide bewustzijn zich doet gevoelen in de halfslaap.
Het verhaal is opgenomen in haar debuutbundel Op de rug gezien (1988). Twee
studievrienden reizen af naar het Tellé-meer in Centraal Afrika. In de onherbergzame
moerassen, zo gaat het gerucht, moet zich een dinosaurus bevinden. Na een uiterst
vermoeiende tocht door het alles insluitende oerwoud komen ze eindelijk oog in oog
te staan met het huiveringwekkende dier. Maar wat ze zien is de voorstelling die hun
eigen koortsdromen hebben voortgebracht. De Nederlandse vrienden zijn in contact
gekomen met de Bantoegemeenschap die hun geheel vreemd is. Het was de onderzoe-
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kers opgevallen hoe de jagers die hen het oerwoud in leidden over een kennis
beschikten die allerminst inferieur was aan hun eigen analytische, rationele manier
van denken. Toch maakten de jagers de indruk dat ze slaapwandelden, zo wazig en
troebel waren hun blikken. Deze verstrooidheid was maar schijn want achteloos
hadden ze hun prooien buitgemaakt. ‘Jagen is luisteren,’ merkte een van de
studievrienden op, ‘zoveel had ik wel begrepen. Die zwijgzaamheid was een werktuig.
Maar terwijl we dieper het oerwoud indrongen, begon ik iets te bespeuren van het
soort concentratie dat gericht is op iets veel omvangrijkers dan een enkel persoonlijk
doel.’
De onbewaakte ogenblikken waar de helden uit de roman even van de aarde lijken
los te komen, zijn te vergelijken met de mythische verbeeldingswereld die gegrondvest
is op een ‘wilde logica’ van de onmiddellijke - niet door beelden of taal gefilterde waarneming.
Ook in de bundel Badhok (1988) van Beurskens is een mooi embleem van lichtheid
te lezen. Het openingsverhaal vertelt de geschiedenis van een jongen met een
monsterlijk gezicht. Hij was opgeborgen in het klooster van de Dienaressen van de
Heilige Geest. Daar werd hij ver van de buitenwereld gehouden, maar dat kon niet
verhinderen dat de lichaamsgeuren die hij afscheidde mythologische vormen begonnen
aan te nemen. ‘Het stinkt als een badhok’ was in de wereld buiten het klooster een
gevleugeld woord geworden bij gelegenheden waar de stank zo doordringend was,
dat men wenste niet met een neus geboren te zijn. Eigenlijk heette deze kloosterknecht
geen Badhok. Zijn naam gaf de onverstaanbare klanken weer die hij uitstootte. Om
het profane bestaan te ontvluchten ging Badhok op pelgrimage naar de Heilige Stad
waar hij solliciteerde naar de baan van engel. Achtervolgd door de gardisten vluchtte
hij naar het dak van de St. Pieter en daar kreeg hij zijn visioen. ‘Hij stond nu op zijn
tenen. En even, heel even begonnen alle engelen in de stad te bewegen, (...) toen liep
hij op zijn tenen over de rand, veerde op toen hij de tuinen weer onder zich zag en
vanaf dat moment is Badhok blijven denken dat hij zweefde, dat hij zweefde op het
thermische licht van de zon, met de St. Pieter onder zich, dat hij zweefde naar het
groen, naar de toppen van de parasoldennen en cipressen, naar de vijvers en de
fonteinen, terwijl soms duiven hem begeleidden, is hij blijven denken en zweven.’
De opstijging naar het sacrale leven eindigde helaas in een naamloos graf. In het
centrum van de wereldkerk waar men kan bogen op een eeuwenlange ervaring in
het ontcijferen van visioenen en sacrale berichten, werd Badhoks jarenlange training
in heiligheid voor een tragische vergissing gehouden. Hij had zijn geur tegen: heiligen
stinken niet. Beurskens heeft in zijn bundel meer van dit soort wonderlijke figuren
geportretteerd.
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In het vloedlicht van de logica houden ze het niet lang uit, maar als het er op aankomt
het mirakel gestalte te geven, dan zijn ze bereid op het gevaar af te pletter te vallen,
naar het rijk te vliegen waar aan elke behoefte op magische wijze kan worden voldaan.
Lichtheid is nodig om te ontsnappen naar een andere wereld of, omgekeerd, zich
toegang te kunnen verschaffen tot een wereld die hermetisch afgesloten lijkt. De
schrijver hoopt dat zich in die gesloten ruimten ergens een kier bevindt die een streep
licht doorlaat. Hij zoekt openingen waardoor hij een blik naar binnen kan werpen.
In de met de Multatuli-prijs bekroonde, maar desondanks weinig opgemerkte
bundel verhalen Gestolde wolken (1987), beschrijft Hertmans vormen van lichtheid
die ontstaan op het raakvlak van twee werelden, de wereld van het alledaagse bestaan
en die wereld waarvan we slechts een vermoeden kunnen hebben. In al deze verhalen
wordt de poging ondernomen om iets van de wereld buiten de zintuigen te raken. In
het ‘Eduard’-verhaal bevindt een zwangere vrouw zich bij haar ontwaken in het
centrum van een gedachtenspinsel dat ze misschien ooit in de boeken van Musil
gelezen heeft. (Het verhaal doet sterk denken aan Musils novelle Tonka.) Terwijl zij
met haar bewustzijn naar de wereld van alledag terugkeert, gaan deze gedachten door
haar heen: ‘Waar eindigt de indruk, en waar begint het onkenbare, het bestaan zelf?
De dingen die ons werkelijk overkomen, zijn onvatbaar als een roes. Een bloedroes
vol wentelende sterren en atomen, ondeelbare beelden en onbegrijpelijke
herinneringen, die circuleren in stilaan verkalkende aders. De mens heeft aan niets
werkelijk deel dat hem daadwerkelijk overkomt. Alleen in zijn verwachtingen, zijn
angsten en neurosen is hij zichzelf. Een voor hem uithollende schim bepaalt zijn
doen en laten. Het is de schim van de zelfherkenning, van de spiegelingen, de
metafysische moerassen en de vreemde dromen als men lang en slapend in de zon
gelegen heeft en met verbrande huid wakker schrikt: waar ben ik wezenlijk aanwezig,
wat is alleen maar hier dank zij zijn naam (...).’
Een zelfde fascinatie voor overgangsmomenten met hun lucide toestanden van
lichtheid vinden we in de bundel Verdwijningen (1988) van Vogelaar. Een uitspraak
van Cézanne had als motto voor de bundel kunnen dienen: ‘We moeten ons haasten
als we nog iets willen zien. Alles verdwijnt.’ In de eenenzestig korte prozastukken
is telkens sprake van verloren of onbewaakte ogenblikken, waarin iets onbekends
verschijnt dat zowel angstaanjagend als aanlokkelijk is. We hoeven de eerste bladzijde
van de bundel maar open te slaan om te zien dat het moment tussen slapen en waken
voorbeeldig is voor alle overgangssituaties die in de bundel worden omcirkeld:
‘Wanneer aan de slaap een einde komt en in het wie-
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gende, sussende, aansporende, afleidende en onthullende praten opeens een gat valt
in de vorm van een woord dat hij herkent, dat wil zeggen in een dubbele o ziet hij
zijn eigen ogen die hem bevreemd aanstaren, komt hem, nog warm van een droomloze
slaap, door die opening een bittere kou tegemoet.’ In deze overgang ontstaat een
toestand van lichtheid: ‘Zweefde hij in het onheuglijke voorheen in de wolken, nu
ligt hij op zijn rug en kijkt tegen de wolken op als naar een reuze-eskader dat
overvliegt. Daar gingen ze, de vervloeiende metamorfosen, de jongen met zich
meevoerend.’
Overgangsmomenten spelen in geheel Vogelaars werk een beslissende rol. Vandaar
wellicht dat het werk van Beckett zo'n grote indruk op hem heeft gemaakt. In de
essaybundel Terugschrijven (1987) citeert Vogelaar niet voor niets uit het essay dat
Beckett aan Proust heeft gewijd. Daarin merkt Beckett op dat het leven uit gewoonte
bestaat. De gewoonte is het compromis tussen het individu en zijn omgeving. Het is
een verdrag dat telkens opnieuw wordt gesloten tussen ‘de ontelbare subjecten’
(waaruit het individu achtereenvolgens bestaat) en ‘hun ontelbare correlatieve
objecten’. Daarom zijn de overgangsperiodes die de opeenvolgende aanpassingen
van elkaar scheiden zo van belang, ze ‘stellen de gevaarlijke, hachelijke, riskante,
pijnlijke, mysterieuze, vruchtbare zones voor in het leven van het individu, de zones
waarin de verveling plaats maakt voor het lijden van het bestaan’.
Voor Vogelaar zelf hebben die momenten niet zoals bij Beckett te maken met het
‘lijden’ aan het bestaan, maar zijn ze van belang omdat ze de belofte inhouden van
‘het ongekende, nog niet verwoorde, dat aan de eenheid en de regel ontsnapt, het
ongrijpbare dat het pact van de gewoonte en de normerende werkelijkheidszin
weigert’.
Lichtheid moet, aldus Calvino, niet vereenzelvigd worden met luchtige thema's,
maar eerder met de ontleding van zelfs de meest traumatische zwaarheid in de
ongrijpbare eenheden die zich verplaatsen tussen de ziel van het gevoel en die van
het verstand, tussen ogen en stem. Gombrowicz heeft in een beeld dat herinnert aan
de openingsscène van Kellendonks roman een ander motief gegeven waarom
schrijvers naar duistere regionen afdalen waar nauwelijks onder woorden te brengen
drama's en trauma's huizen. ‘Mijn bronnen,’ schreef hij, ‘ontspringen in een tuin
waarvan de poort bewaakt wordt door een engel met een vlammend zwaard. Ik kan
er niet binnen gaan. Nooit zal ik er in doordringen. Ik ben veroordeeld eeuwig om
de plek heen te cirkelen waar het heiligdom staat van mijn diepste betovering. Ik
mag er niet binnen, want... deze bronnen spuiten schande, als fonteinen: nader de
bronnen van je schande zo dicht mogelijk! Ik moet alle vernuft, bewustzijn en
discipline inschakelen (...) om
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toenadering te zoeken tot de geheimzinnige poort van die tuin waarachter mijn
schande bloeit.’
In een aantal romans wordt die zwaarte van het hart omsingeld. Armando doet dat
in De straat en het struikgewas (1988). Het boek bestaat uit fragmenten waarin
telkens een raadselachtig beeld of de geheime aantrekkingskracht van een verwaaide
zin wordt opgeroepen en afgetast. De woorden en zinnen zijn afkomstig uit het
verleden van een man die wordt ingewijd in het leven. Hij is in de puberteit wanneer
de oorlog uitbreekt. De wereld van zijn jeugd wordt gevormd door de straat ‘waar
je als jongen hollend en vechtend doorheen moest’. De jongen probeert de wereld
van de volwassenen te doorgronden door de uiterlijke vormen daarvan te imiteren.
En tot de uiterlijke vormen behoort in de periode waarin Armando zelf opgroeide
het binnenmarcheren van soldaten. Er is reeds de schaamte voor de heimelijke
bewondering die hij koestert voor hun stoere parafernalia. Er is ook al de verstrikking
in ambivalente gevoelens, de hapering in de semantiek van de woorden vriend en
vijand. De manier waarop iemand wordt ingewijd in de wereld, zal hem nooit meer
loslaten. Armando laat dat zien aan de hand van de woorden en de verhalen waarmee
iemand wordt opgevoed: de zijdelingse woorden en zinnen die een onvermoed gewicht
krijgen. Wat overgebleven is uit die tijd: sommige namen in een adressenboekje, een
vaag beeld van een straat, de schaduw van een gezicht, voor de schrijver betekent
dat ‘het zoeken naar de dingen die geheim moeten blijven’, maar die zich op een
onbewaakt moment aandienen: ‘Ineens flarden horen van verborgen klanken, dwars
tussen de platvloerse klanken door. Helaas slechts flarden. Wanneer hoort hij deze
flarden. Meestal 's nachts. 's Nachts hoort hij ze. 's Nachts ziet hij kleuren en hoort
hij stemmen. Ja, dat zijn de eigenaardige uren: heldhaftige klanken, die een wens
vervullen.’
Moortgat, de hel van H.C. ten Berge's Het geheim van een opgewekt humeur (1986)
loopt aan het begin van de roman door Amsterdam. De stad komt hem onwezenlijk
voor wanneer hij van Bokkinghangen naar de Grote Bickersstraat wandelt, een
wandeling die ‘zich voltrok in een onzalige trance waaruit hij maar langzaam
ontwaakte’. De hele roman lijkt zich in het uur van dit traag ontwaken af te spelen.
Daar is de geest in een toestand van ‘beweeglijke onbestemdheid’ die het mogelijk
maakt zich licht als een veertje te verplaatsen van het ene naar het andere
werkelijkheidsniveau, van de wereld van de mythen naar die van de sagen en
legenden, van de hoge naar de lage literatuur, van het heden naar het verleden en
omgekeerd. Dat alles om door te dringen in ruimten waar verboden verlangens huizen.
Er worden verhalen verteld uit een oeroud verleden, uit verre windstreken (Mexico)
en uit een ‘vreemd heden’ (in Am-
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sterdam en Zuidveen), verhalen die allemaal te maken hebben met geheime wensen
die door de cultuur niet worden getolereerd. Incestfantasieën vormen in de roman
het pact dat de verbeelding aangaat met de duistere zijden van de werkelijkheid.
Bij Ritzerfeld is Gombrowicz' tuin een park geworden waar een onuitsprekelijke
schande moet worden goedgemaakt. In Zee van marmer (1986) wordt in een zeer
gestileerde taal vanuit een volstrekt onmogelijke uitgangssituatie behoedzaam een
wereld van doden opgeroepen. Het verhaal vloeit voort uit drie - niet genoemde woorden, uitgesproken voordat de man die de hoofdrol vertolkt, sterft. Deze
raadselachtige woorden, uitgesproken op een ultiem overgangsmoment, waren
‘voldoende om zich te vermenigvuldigen tot een verhaal waarin het verleden is
vervat’. Het verhaal is derhalve het gevolg van een laatste flard bewustzijn, waarin
leven en dood, moment en eeuwigheid, vorm en vormeloosheid in een oxymoron,
in het beeld van een zee van marmer worden verenigd: het beweeglijke (de zee)
wordt in het onbeweeglijke (marmer) vastgelegd.
In een roman met een volstrekt andere toonzetting dan Ritzerfelds boek is de
protagonist Fred Hofzanger net uit zijn droom ontwaakt als zijn bewustzijn wordt
bezocht door myriaden van beelden, herinneringen, fantasieën en koortsdromen. De
held van Ferrons roman Karelische nachten (1989) is een verlopen leraar Duits, die
na zijn ontslag op de roem is gaan teren die eigenlijk zijn vriend toekomt. Deze vriend
heeft een manuscript achtergelaten dat Hofzanger onder zijn eigen naam heeft laten
uitgeven. Het werkelijke drama speelt zich - zoals steeds in Ferrons werk - op een
ander werkelijkheidsniveau in de roman af. Hij wordt geobsedeerd door het vertrek
van zijn vader naar het front. In zijn koortsdromen reist hij naar Karelië, het
grensgebied tussen Finland en Rusland, waar de man tijdens het winteroffensief is
gesneuveld. Door de beelden van Karelië heen schemeren andere voorstellingen,
afkomstig uit de bossen en parken waarin de held in de seksualiteit en het leven werd
ingewijd. Wat zich daar heeft voltrokken blijft in nevelen gehuld. Nu en dan zijn
donkere gestalten zichtbaar of worden onbegrijpelijke gebaren en woorden
opgevangen. Ze zijn beladen met een schande waar de held geen invloed op kan
uitoefenen, ‘tenzij met magische rituelen waarvoor de woorden en gebaren nog
ontdekt moesten worden. Mijn leven is, zelfs in zijn meest initiatiefloze periodes,
een zoeken naar die taal geweest. Misschien waren juist de periodes van de grootste
apathie de periodes waarin ik de taal heb onderscheiden: het totale zwijgen dat
wanhopig maakt omdat het zoveel uitspraken tegelijkertijd doet. De apathie als het
oog van de cycloon’.
De hoofdpersoon raakt verstrikt in de beelden en herinneringen, waarvan hij niet
weet of het wens- dan wel angstprojecties zijn. Wat hem be-
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weegt, waar de beelden vandaan komen die in zijn bewustzijn neerdalen, de verteller
kan slechts gissen. Zijn speculatieve werk onttrekt zich aan de verhalende ordening,
die ‘simpele ordening die daaruit bestaat dat men zeggen kan: “als dit gebeurd is,
volgt daaruit logischerwijze dát”’. De verteller in Ferrons roman citeert hier Musil,
wiens held Ulrich evenzeer twijfelt aan het epische vermogen wanneer hij de duistere
zones verkent waar de betrekkingen van het individu tot zichzelf en tot de wereld
zich aan het zicht onttrekken: ‘Het “als”, “toen” en “waarop” duidt immers op niet
meer dan een gewenste samenhang der gebeurtenissen, die de verteller van zijn schuld
aan het vertelde ontslaat? De gelijktijdigheid van heden, verleden en toekomst, is
dat niet juist wat men zichtbaar moet proberen te maken om ook maar iets te begrijpen
van de emotionele en psychische mechanieken die een afzonderlijk mens in beweging
brengen (...).’
Karelië is in Ferrons roman een overgangsgebied waar ongerijmdheden van de
geest, duistere verlangens en angsten, dromen en herinneringen, mythische en banale
beelden samensmelten. Wat Ferrons held, zijn woorden ontlenend aan Musil, naar
voren brengt, geldt voor alle auteurs die overgangsgebieden verkennen: als er al
causale en temporele verbindingen in hun verhalen voorkomen, dan worden ze
nadrukkelijk als hypothetisch gepresenteerd.
De tuin als het domein van de magische kinderwereld waar het onderscheidende
en berekenende bewustzijn geen vat op heeft, is een locus communis in het werk van
schrijvers die deze wereld niet zozeer beschrijven, maar zich de ontoegankelijkheid
ervan bewust zijn. Schrijven wordt hier herinneringsarbeid, hetzij om te bewaren
wat in de kennis van de wereld verloren dreigt te raken, hetzij om te speuren naar
geheimzinnige krachten die ook in het heden van de schrijver werkzaam zijn. De
schrijvers die zoals Gombrowicz op zoek zijn naar de bronnen die in de tuin
ontspringen, worden allemaal in de eerste plaats geconfronteerd met de
weerbarstigheid en de misleidingen van het geheugen.
‘Is het verhaal een herinnering,’ merkt de schrijver in De Wispelaeres Brieven uit
Nergenshuizen (1986) op, ‘of is de herinnering een verhaal?’ De eerste opvatting
wordt nog steeds gehuldigd door degene die in een autobiografisch verhaal naar de
zogenaamde vertekeningen van de waarheid, de leugens speurt. Er is een andere
opvatting die zegt dat schrijven over het verleden een queeste is, een sacrale
onderneming waarin de objectieve tijd niet meetelt. Het gaat in deze visie eerst en
vooral om de innerlijke tijdsbeleving. Die beleving is niet rechtlijnig (en daarom
werkt de chronologie altijd vervalsend), maar verwant aan de mythische tijd, die op
herhalingen van de oerherinneringen berust.
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De tuin, in het werk van De Wispelaere prominent aanwezig, is het domein van de
kindertijd, overgangsgebied ook tussen het ik en de wereld, plaats waar de werkelijke
wereld en die van de fantasie, van oeroude verhalen samensmelten. In al zijn werk
is De Wispelaere bezig zich de wereld waarin hij als kind opgroeide te herinneren
vanuit het vermoeden dat in die wijze van samenleven nog iets bewaard is van het
geheimzinnig stamleven uit vroeger tijden. Hij is op zoek naar een ervaringsweten
dat van de ene op de andere generatie is overgeleverd en dat in de moderne tijd
verloren raakt.
Om het vastleggen van kennis die in het verleden aanwezig was gaat het ook Van
Toorn. Zoals De Wispelaere het wagenmakersbedrijf van zijn vader al bijna in de
taal van de archeoloog moet oproepen, zo brengt Van Toorn in Een leeg landschap
(1990) eenzelfde saluut aan de bijna verdwenen wereld van handwerkslieden, aan
de vroegere wereld van de ambachtelijkheid. Zowel Van Toorn als De Wispelaere
signaleren in hun werk een ongelijktijdigheid in de wereld van de technologische
vooruitgang en die van het gevoelsleven. In beider werk klinkt de bevreesdheid door
voor een samenleving die het zonder geheugen moet stellen, zonder herinnering,
zonder verleden. De behoefte om de herinnering aan het ervaringsweten vast te leggen
komt bij hen niet voort uit ‘heimwee’ zoals de hoofdpersoon in de roman van Van
Toorn geïrriteerd opmerkt. ‘Ik probeer te begrijpen wat er gebeurd is en wat voor
relatie dat heeft met de samenleving zoals die er nu uitziet. (...) Ik vraag me af hoe
een samenleving zich ontwikkelt waar die groep totaal in ontbreekt - een groep
mensen die iets konden maken. (...) Iemand die iets maakt, of het nou een tafel is of
een gedicht, komt iets van zichzelf aan de weet.’
Noch Van Toorn, noch De Wispelaere vertelt het verleden na. Ze formuleren geen
herinneringen, maar hun boeken beschrijven hoe zij (zich) herinneren. Het herinneren
gebeurt uiteindelijk in het schrijven zelf. Alleen door te formuleren heb je kans iets
van jezelf aan de weet te komen. Dat is de inzet die beide schrijvers
gemeenschappelijk hebben. Ze zijn er zich van bewust dat in hun herinneringsarbeid
slechts één werkelijkheid telt, die van het schrijven. En dan is het een kwestie van
afwachten.
‘Dag en nacht moet hij zijn geheugen en zijn reactievermogen in de peiling houden,’
schrijft Charlotte Mutsaers in haar bundel Kersebloed (1990), ‘om te kijken of ze
misschien een hint geven. Dat gebeurt altijd op onvoorziene momenten. Daarom
verkeren sommige schrijvers in een constante vorm van paraatheid.’ Soms zijn er
woorden die - op onvoorziene momenten - het geheugen toucheren. Over dat
getoucheerde geheugen gaat een groot deel van Mutsaers' werk. Schrijven over het
(eigen) verleden kan grofweg twee kanten uit. De beelden van vroeger, en eigen-
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lijk zijn dat niet anders dan derivaten van opgespaarde verhalen, worden ingepast in
een taal die naar logische ontwikkelingen, overzichtelijke verbanden en evoluties
haakt. Markante feiten die zich naar dat stramien willen voegen, worden eerst aan
het leven ontrukt en vervolgens opnieuw gerangschikt. Wat niet in het verhaal te pas
komt, wordt weggelaten of passend gemaakt. Met andere woorden: geretoucheerd.
Bij het toucheren van het geheugen krijgt het verleden een andere behandeling.
Er wordt een poging ondernomen om de gevoelens van eertijds zoveel mogelijk in
tact te houden en op hun eigenheid te betrappen. Om dat te bereiken moeten de
herinneringen worden weggelokt uit de taal, de verhalen waarin ze zich schuilhouden.
Lukt dat, dan is het mogelijk een glimp op te vangen van de zintuiglijke indrukken
van weleer en wordt de al te menselijke zwakte van het verfraaien en verdraaien van
de feiten als vanzelf gepareerd.
‘Beetje bij beetje bouw je je een leven op,’ zo begint Charlotte Mutsaers de bundel
De Markiezin (1988), ‘maar het blijft doen alsof, want diep onder de grond spant
alles samen om het zo vlug mogelijk weer op te blazen. Door het kleinste toeval een schrijffout, een dwarrelend blad, een open koffertje, een naald - kun je al uit je
voegen barsten.’ Het zijn deze overgangsmomenten die in haar notities behoedzaam
worden benaderd. Skatsjok - noemt zij ze met een term uit de Russische volksmuziek
waarmee een onverwachte en grillige sprong van majeur naar mineur (of andersom)
wordt aangeduid. Daarin doen zich gewaarwordingen voor die iemand uit zijn
evenwicht brengen. Peilloze momenten waarop ontgoocheling en krenking volgen,
onaangename schokken die onder het leven blijven doortrillen. Momenten ook van
opperst geluk, waarvan de bron zich aan het zicht onttrekt. Iemand is voor even uit
zijn evenwicht, er is een storing in het verhaal. De woorden van de herinnering
vormen hoogstens een voor- of naspel van dergelijke toestanden van
evenwichtloosheid. Het zijn juist die momenten waar de duistere zones tussen het
ik en de wereld zich even openbaren.
Zo'n onverwacht moment kan zich bij de haard voordoen: ‘Er valt iets haperends
door de schoorsteen naar beneden. Doordat het meteen in het vuur van de kachel
terechtkomt, zal ze nooit weten wat het is geweest: een vleermuis, een klomp roet
of iets anders.’ Op zo'n ogenblik waarin iets buiten het blikveld zich te kennen geeft,
krijgt de verbeelding vrij spel: ‘Waarschijnlijk was het iets anders, want spontaan
begint de hele kamer - en dit is een wonderlijk gezicht vanuit haar liggende positie
op de grond - wijd en zijd uit te dijen tot een golvende zee.’ Dan komt de gedachte
hoe de wereld eruit zou zien als zij er niet meer zou zijn - in haar slaap of buiten het
leven: ‘In die zee dobberen als stuurloze bootjes
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alle voorwerpen rond om de slapende kapitein. Gelukkig zijn voorwerpen
onverwoestbaar, tenminste als je ze met mensen vergelijkt, maar dit houdt wel in dat
de hele bende van plan is om je ruimschoots te overleven.’ Om haar intiemste
betrekkingen met de dingen te waarborgen, stelt ze zich voor de voorwerpen, de
geluiden net als kunstwerken van een signatuur te voorzien. De tijd dringt. Dat zei
de boodschap door de schoorsteen.
Haar geheime band met de dingen is ooit in één klap verbroken. Soms komt er
nog iets van aan de oppervlakte, als een gevoel zich opdringt waarvan de betekenis
niet kan worden doorgrond. Dat gevoel krijgt het karakter van een symptoom, een
hint. Soms dient het zich aan in een woord, een klank of een uitdrukking die ze zich
uit haar jeugd plotseling herinnert. Dan is er ineens iets ervaarbaar van het kind dat
ze eens was geweest, een kind dat geheime betrekkingen met de wereld onderhield,
en dat is ook het kind dat nog steeds in haar genesteld zit. Hoe moeilijk het overigens
is om deze kwetsbare wereld te beschermen, demonstreert ze in de paragraaf
‘Pantserkruiser’, waarin ze alles wat uit het verleden deugde aan zich voorbij laat
gaan. De reeks herinneringen eindigt met het verlangen naar een hemelhoog
oorlogsschip dat zich met zijn loodgrijze flanken een weg breekt door de slapende
stad.
Zo is het ook: wat je dierbaar is kan alleen met het plaatstaal van zo'n reuzenschip
worden beschermd. De notities die in haar bundels zijn opgenomen, lijken op
dekmantels waaronder de heftigste gevoelens schuilgaan. Die gevoelens worden
nergens benoemd maar opgeroepen door een uiterst zorgvuldig taalgebruik, waarin
een woordeloos gemis uit de kindertijd wordt vormgegeven en dat wordt eerder
getoond dan beschreven.
Evenals Mutsaers bedrijft De Kuyper in zijn cyclus Aan zee (1988), De hoed van
tante Jeannot (1989) en Mowgli's tranen (1990) een antropologisch onderzoek naar
de ‘verloren jaren’. En net zoals bij Mutsaers wordt dat onderzoek nergens in het
keurslijf gewrongen van het rechttoe rechtaan vertelde levensverhaal. Als alternatief
voor de strak aangetrokken levenslijn koos De Kuyper voor het fragment. Zelf noemt
hij deze stukjes kort proza taferelen, ze hebben een woord, een uitdrukking of
herinnering als aanleiding. De verschillende verhalen en anekdotes brengen heel wat
familie-intimiteit in beeld, maar doordat De Kuyper in de derde persoon enkelvoud
vertelt, weet hij voldoende afstand te bewaren tot zijn hoofdpersoon en ontstaat een
vertellen dat het particuliere belang overstijgt. Het gaat hem dan ook nergens om
een persoonlijke mythologie. In zijn boeken probeert hij, geholpen door een
fabelachtig geheugen en een scherp oog voor details, met behulp van het jongetje
dat hij gestalte geeft, de sfeer van pakweg het eerste decennium na de Tweede
Wereldoorlog terug te roepen.
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In Aan zee leidt hij de lezer binnen in het domein van zijn allervroegste jeugd, de
badplaats Oostende. Als een vertederde antropoloog beschrijft hij de rituelen waarmee
zomervakanties omgeven zijn en haalt hij het kind terug dat hij toen was. Het is
daarom een boek over een onbewolkt en tijdloos bestaan. Over een sprookjeswereld
vooral waarin het fantaseren nog richting geeft aan het denken en handelen. Wat er
op en rondom het strand beleefd wordt, het ongecompliceerde leven en de tinteling
van verwondering, krijgt in De hoed van tante Jeannot een vervolg in de verhalen
die zijn tante hem vertelt naar aanleiding van haar schouwburg- of variétébezoek en
in het duister van de zolderkamer waar hij met wat poppen, oude lappen en jurken
de ‘magie van de theaterillusie’ oproept. Zo ontdekt hij zijn levensbestemming, het
ensceneren van werkelijkheid en fantasie in film en geschrift.
In deel drie van de cyclus, Mowgli's tranen, verbindt De Kuyper de voorstellingen
van de labyrintische stad Brussel met de beschrijving van de verwarring die de
puberteitsjaren met zich meebrengen. Zijn omzwervingen langs boek- en
tijdschriftenwinkels brengen hem in aanraking met alle mannelijk en vrouwelijk
schoon uit filmbladen en tijdschriften. Het kind dat oorspronkelijk beschermd leefde,
omringd met de liefde en zorg van vier vrouwen, zijn moeder, oma en tantes Mimi
en Jeannot, leert zo de seksualiteit kennen en ontdekt zijn homofilie. Maar hoezeer
de volwassenheid ook al doorbreekt, het verzet tegen ‘de taal en de wereld van de
grote mensen’ blijft voortduren, al is hij er zich terdege van bewust dat die
weerspannige houding tegen alle vormelijkheid waarvan die wereld bol staat, hem
uiteindelijk in een isolement brengt. Maar dat is dan wel zelfgekozen.
De romans van Van der Heijden tot en met De Kuyper beschrijven niet zozeer een
maatschappelijke werkelijkheid. Ze schilderen geen paradijselijke landschappen,
hun werk geeft vorm aan mentale avonturen. De auteurs vroegen zich af in hoeverre
het geheugen en de beelden betrouwbaar waren. Zij laten iets zien van de
gecompliceerde verhouding tussen de wereld van de ervaring, de fantasie en het
woord.
De ruimte tussen deze werelden wordt ook door heel wat auteurs onderzocht die
opereren in het overgangsgebied van verhaal naar essay. K. Schippers verkent
bijvoorbeeld in Museo Sentimental (1989) het terrein tussen oog en voorwerp, het
niemandsland waar de indrukken nog niet de vorm hebben gekregen van uitdrukking.
Een vergeten melodie, een impressionistisch schilderij, een circusvoorstelling zijn
in zijn teksten de raakpunten met een woordloze wereld. Schippers vertelt in het
titelverhaal een herinnering aan zijn eerste reis naar Barcelona. Op het heetst van de
dag loopt hij door de Barrio Gótico en ziet in het voorbijgaan een
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zwarte deur van een huis net wijd genoeg open staan om naar binnen te kunnen
kijken. In het halfduister van de kamer staat een vrouw die een glazen kan met water
van de tafel neemt. Dat was alles, een gebeurtenis van niet meer dan vier, vijf
seconden die hem veel later opnieuw te binnen zal schieten wanneer hij in het Museo
Sentimental in aanraking komt met de uiterst curieuze verzameling van Federico
Marés Denlovol: scheermessen begeleiden wijwaterbakken, notekrakers zijn in het
gezelschap van lorgnetten, handweegschalen en waaiers vragen tegelijkertijd om
aandacht. Geen combinatie was Marés te dol. Een vaste greep op de verzameling
heeft hij niet en dat is nu precies de onweerstaanbare kracht die ervan uitgaat. Marés
was weerloos voor alles. Hij kon niet zogenaamd smaakvol een keuze maken, elk
voorwerp, elk attribuut dat hij zag had wel een kwaliteit die hij niet kon weerstaan.
De onweerstaanbaarheid van de dingen, de woorden, de indrukken, dat is waar
Schippers zelf en alle andere schrijvers die hier de revue passeerden door aangeraakt
zijn. En daarbij is de magie van het onbewaakte ogenblik van een ultieme betekenis.

5
‘Het is niet bekend hoe in onze eigen tijd de kunst reageren moet op de groei van de
sensatie overschotten, hoe op het stroboscopisch wereldbeeld van de moderne mens
met zijn hausmacher-heiligen (...) de kunst nog inbreuk maken kan.’
Dit citaat is afkomstig uit een van de meest opmerkelijke debuten uit dit lustrum:
De zonen van het uitzicht van M. Februari. Het cliché over het lot van de kunst in
het tijdperk van de technische reproduceerbaarheid kan impliciet gelezen worden als
de zorgeloze vertaling van een andere vraag: hoe te debuteren in een periode waarin
honderden boeken per jaar om aandacht vragen? Een reeks van debutanten is zich
maar al te zeer bewust dat ze moet concurreren met myriaden van fantasieën, dromen,
beelden, met een menigvoud van geluiden, smaken, objecten. De loden last van de
bibliotheek lijkt op hen niet te drukken. Met aanstekelijk plezier pikken ze stijlen,
ideeën, idiomen bij andere schrijvers vandaan.
Deze auteurs schrijven over, ze pasticheren, ze lezen boeken om er iets van hun
gading in te vinden. De geschiedenis van de literatuur laat zien dat het nooit anders
is toegegaan, maar deze schrijvers beoefenen met nieuw elan het da capo: we beginnen
opnieuw. Ze herlezen de boeken uit de bibliotheek alsof ze exclusief voor hen
geschreven zijn, maar tegelijkertijd weten ze maar al te goed welke ideeën in het
culturele klimaat ‘en vogue’ zijn. En soms met arrogantie, soms op satirische toon,
soms uit onbeholpenheid houden ze hun eigen eruditie voor de lachspiegel: met
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gemak laten ze zien dat die maar al te gemakkelijk uit de berg van secundaire literatuur
bijeen kan worden gesprokkeld. Er is een zekere arrogantie voor nodig om aan die
onmetelijke hoeveelheid boeken er nog een toe te voegen, maar hun boeken worden
niet zozeer voortgebracht met de idee een nieuwe plot toe te voegen aan het repertoire
van de al bestaande. Ze lijken eerder voort te komen uit een schrijfdrift die zijn eigen
weg probeert te zoeken door de berg van de literatuur heen. Het is alsof deze schrijvers
de leeskoorts willen terugvinden die hen beving bij het lezen van hun eerste boeken,
toen ze nog geen kennis konden hebben van de complexe wereld van de literatuur:
zou je boeken kunnen maken die problematisch zijn en toch aangenaam, boeken
waarin tussen kunst en plezier geen barricade wordt opgeworpen?
Het werk van Februari, Van Weelden, Jongstra en Niemöller - want die hebben
we speciaal op het oog - luidt geen nieuwe fase in de Nederlandse literatuur in. Als
auteurs vormen ze geen nieuwe stroming, ze sluiten aan bij een mentaliteit die ook
in vroegere generaties aanwezig is geweest. In het hier beschreven lustrum zijn meer
interessante debuten verschenen (Geert van der Kolk schreef De nieuwe stad (1987),
Joost Zwagerman Gimmick! (1989), Gijs IJlander De Kapper (1988) en Marcel
Möring in 1990 Mendels erfenis), maar dit viertal sluit het meest direct aan bij de
eigenschappen van de literatuur die we in dit essay op het oog hebben.
Alle vier de boeken zetten hoog in: Februari belooft de lezer naar het paradijs te
voeren, Niemöller herschrijft de zondeval in een eigentijdse versie, Jongstra opent
zijn boek met zes motto's die het universum tot onderwerp hebben en Van Weeldens
roman eindigt met een utopie voor het volgende millennium. Alle vier de boeken
ademen de geest van een nieuw begin: eigenzinnig banen ze zich hun weg door de
bibliotheek op zoek naar een eigen vorm. Hun boeken laten zich niet in een
afgebakend genre onderbrengen, en allemaal hebben ze een warm hart voor figuren
die niet in het geijkte patroon passen, voor mensen die het onmogelijke willen.
Jongstra neemt een essay op over Strindberg, die in zijn geschriften heeft willen
aantonen dat materie en geest onafscheidelijk met elkaar zijn verbonden; de romanheld
van Van Weelden wordt gebiologeerd door de patafysicus Alfred Jarry, die de
wetenschap een loer wilde draaien en in Februari's boek treedt dr. Gyrinos op die
zijn filosofische waarheden op de kermis aan de man brengt. In alle vier de boeken
vermengen zich literatuur en filosofie, maar dan in parodiërende, ironische zin. Alle
vier nemen ze een loopje met de lezer: moeten de vertellers serieus genomen worden
of niet? Wie is er eigenlijk aan het woord? Ze snijden in hun werk de grootst mogelijke
filosofische of literaire diepzinnigheden aan,
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maar eerder dan die voor hun rekening te nemen, spelen ze er een spel mee.
Literatuur als een spel, daar gaat het hun om. In Jongstra's Psychologie van de
zwavel wordt dat gedaan in verhalen over lieden die hun zaken zo ernstig nemen dat
hunlemst ronduit komisch wordt. Aan de andere kant is er een onverholen sympathie
voor gekken die lang zo gek nog niet zijn. Jongstra's universum is de negentiende
eeuw als een rariteitenkabinet waaruit dromen van zwavelzuur ontsnappen.
Maskerades en mystificaties, de pastiches van verschillende stijlen: het boek geeft
een eigenzinnige draai aan de negentiende-eeuwse humorcultus. De inzet van al deze
pastiches en maskerades is vooral een poging de ruimte van de literaire verbeelding
te veroveren. In dat opzicht demonstreert de bundel de ontwikkeling van iemand die
zich als een waar rederijker het vakmanschap eigen maakt via de weg van de
nabootsing. Een ‘mooie manier om half anoniem de literatuur binnen te sluipen,’
schrijft Jongstra met gevoel voor ironie. In het slotverhaal van de bundel voert hij
zijn eigen embleem van de lichtheid op. Daar vliegt de verteller op de vleugels van
zijn jaspanden sierlijk door de lucht op zoek naar ‘een nieuwe vreugde - een plek,
een tijdstip in een ander landschap’.
Calvino's utopie van de exactheid klinkt door in Van Weeldens roman, al wordt
de utopie bij hem, zoals de titel luidt, ‘tegenwoordigheid van geest’ genoemd. Er is
veel voor te zeggen in Harry Panetella, de held van de roman, een eigentijdse versie
te zien van Ulrich, Musils man zonder eigenschappen. Net als Ulrich wordt hij
gefascineerd door de mogelijkheidszin, het vermogen om alles te denken wat evengoed
zou kunnen zijn. Op het moment dat de werkelijkheidszin zegt dat het is zoals het
is, is hij geneigd te denken ‘ach, het zou waarschijnlijk ook anders kunnen zijn’. In
navolging van Musil illustreert Van Weeldens romanheld de idee van de exactheid,
de tegenwoordigheid van geest met een lichamelijke gewaarwording die zich voordoet
in het heetst van de strijd. Harry Panetella is een fotograaf die van het vastleggen
van sportmomenten zijn specialiteit had gemaakt. Waarom eigenlijk? ‘Omdat,’ zegt
hij, ‘de simpele, fysieke sportfeiten soms iets openbaarden wat hem “verlichtte”.’
Er werd miljoenen keren in de diepte gepasst of een bal zonder dood te maken vol
op de slof genomen, maar iedere keer bestond de kans dat hij er een elektrische schok
van kreeg. Dan leek het of de snel en doeltreffend uitgevoerde beweging iets zichtbaar
maakte, wat tot dan toe buiten beeld gebleven was. Nog sterker kon hij dat gevoel
hebben bij zijn eigen sport, basketball, wanneer een speler vanuit wandeltempo een
gat in dook, schijnbewegingen afwisselde met de snelheid van het licht en plotseling
volmaakt getimed de lucht in ging, om op het dode moment van zijn
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sprong met een traag, ontspannen gebaar te scoren. Misschien dat anderen dat een
goed ingestudeerde routinebeweging zouden noemen, en dat was het meestal ook,
maar in Panetella's ogen gebeurde het wel eens dat iemands volledig op het spel
geconcentreerde geest in een flits tegenwoordig werd en ja wat dan? Hij kende het
uit eigen ervaring, maar wat was het? Wat was het extra dat hij dan meende te zien?
En wat betekende dat dan?
Van Weeldens held gaat in Tegenwoordigheid van geest op zoek naar deze lucide
toestand. Handelen en waarnemen vallen daarin volledig en naadloos samen, waardoor
iets verscheen dat nog niet zichtbaar was. Bron van inspiratie is voor hem een boek
waarvan hij eens bij toeval de titel hoorde, The Confidence Man, His Masquerade.
In deze roman van Herman Melville vindt hij zijn idee van de tegenwoordigheid van
geest het dichtst benaderd. De ‘confidence man’ belichaamde in Panetella's ogen de
volstrekt soepele schakeling tussen een reële situatie en de mogelijkheden die erin
verscholen gingen. Daarbij had hij geen enkele last van het eigen ‘werkelijke ik’.
Hij bracht een nieuwe wereld voort uit de bestaande en wist die daarmee te verweven
zonder dat iemand hem erop betrappen kon. ‘Om te kunnen schakelen tussen het
werkelijke en het mogelijke dat daarin huisde, vereiste,’ oppert hij, ‘een onafhankelijke
blik, die zich niet neerlegde bij wat gegeven en toegestaan was en bovendien het
vermogen bezat om die mogelijkheden een vorm te geven. Harry wilde niets liever
dan tussen die beide werelden zo snel mogelijk reizen dat alles op een en hetzelfde
moment leek te bestaan. Maar hoe werd hij zo iemand?’
De zoektocht van de romanheld voert hem langs postmoderne filosofen,
literatuurgeleerden en schrijvers, maar zijn reis is geplaveid met de ongemakken van
het misverstand: want al de personages die hij op zijn weg tegenkomt lijken in
dezelfde zaken geïnteresseerd. Toch voelt Van Weeldens romanheld zich in die
atmosfeer van diepzinnigheden maar zelden op z'n gemak. Hij is op zoek naar lichtheid
van denken. Zijn omschrijving van ‘tegenwoordigheid van geest’ komt dicht bij
Calvino's ideaal. Tegenwoordigheid van Geest luidt een van zijn vele (telkens
hernomen) definities: ‘... veronderstelt een verregaande versplintering in beelden,
gezichtspunten, momenten en bezigheden. Het is een spel dat in een eigen ruimte
wordt gespeeld (...). Dit wonder berust op de mate van vrijheid die er is om de
gezichtspunten te veroveren: het mogelijke. Het mogelijke is zonder woord, beeld
of actie; het wacht. Het beweegt zich in, om en achter de stand van zaken’.
Calvino's ideaal van de lichtheid klinkt ook door in het debuut van M. Februari
dat zich in het nawoord karakteriseert als een ‘semantische rap-
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sodie’. De zonen van het uitzicht is een wemeling van aanhalingen, en geen ervan
tastbaar; een warreling van overleveringen, en geen ervan compleet. Het boek bevat
een reeks van bespiegelingen waaraan elke zwaarte wordt ontnomen door ze niet al
te serieus te nemen. ‘Maar wat is de literatuur anders dan een beneveling van de
filosofische geest,’ merkt een van de personages op. ‘Zoals je na enkele glazen wijn
zonder schroom over de meest persoonlijke gevoelens spreekt in de veronderstelling
dat anderen zullen denken dat je te veel gedronken hebt, zo hoopt de verteller dat
men zijn beweringen zal verontschuldigen als literatuur. Het dubbele van die gedachte
is natuurlijk dat je jezelf voorhoudt die beneveling te suggereren, terwijl die suggestie
zelf het enige symptoom van de beneveling is.’
De vertelster gaat op weg naar Bologna om daar een bijdrage te leveren aan een
expositie over het komende Europese millennium. Ze maakt een tussenstop in Parijs
waar ze zich verdiept in de zaak van de iconoclast L.B., de beeldenstormer die een
mes heeft gezet in Manets Déjeuner sur l'herbe. Ondertussen wijdt ze zich aan een
essay over de beeldenstormers aan het eind van de twaalfde eeuw. Ook zij ontmoet
op haar reis filosofen, kunstgeleerden die allen zo hun ideeën hebben over ons
tijdsgewricht. En ook hier is sprake van een queeste, want dat de vertelster zich nu
juist interesseert voor het iconoclasme heeft te maken met de overvloed aan beelden,
ideeën die ons dreigen te overspoelen.
De tour d'horizon langs de scholen van geleerdheid biedt geen uitzicht. Dat wil
zeggen kunst en wetenschap bieden niet meer één perspectief, maar juist een overvloed
aan perspectieven: ‘Er is zoveel dat zich aandient, onze aandacht vraagt, een oordeel
verlangt - er is geen wet die ons meer leidt!’ De zoektocht wordt dan ook niet meer
ondernomen om de Waarheid op het spoor te komen. De reizigster heeft besloten
zich ‘niet langer om een richtlijn te bekommeren, maar integendeel zo maar eens te
zien.’ De woorden in dit boek raken een beetje los van de grond, ze willen lichter
zijn dan een nevelwolk, niet meer dan onserieuze ernst.
In Joost Niemöllers Wraak!!! (1989) gaat het om wat Calvino meervoudigheid
noemde. Twee broers vertellen aan een raam gezeten duizend en een verhalen alsof
het Sheherazade zelf is geweest die hun het woord heeft verleend. Het raam biedt
een meervoud aan perspectieven. De verhalen vermenigvuldigen zich in allerlei
vertakkingen. Het procédé wordt vergeleken met dat van de computerspelletjes, die
eindeloze combinaties kunnen maken met de elementen van het verhaal, met de reeks
van personages, plots en contexten. De taal wordt vergeleken met een flipperkast:
de woorden worden door de kast geschoten, ketsen heen en weer, soms razendsnel
punten scorend, soms tergend langzaam aflopend naar de
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gleuf waarin ze zullen verdwijnen. In het boek komt een passage voor waarin de
verstrooide concentratie van de flipperkastspeler in de bewegingen van de zinnen
wordt nagebootst. Maar naast de flipperkast en het computerspel dienen hel
lachspiegelhuis, het labyrint en ook de muziek van Bach als illustratie van wat er
plaatsvindt. Toch gaat het allerminst alleen om spiegelingen en rijmen in deze
verhalen: ze zijn doortrokken van het vermoeden van een steeds op de loer liggend
gevaar, het zijn variaties op het thema van de slaap van de rede die monsters baart.
De tientallen geweldscènes die dagelijks over het televisiescherm gaan en alleen nog
op hun amusementswaarde lijken te worden beoordeeld, zijn een teken aan de wand.
In het boek wordt een reeks ervan beschreven. Door de herhalingen, omkeringen en
variaties onstaat een mobiel boek waarin de meest uiteenlopende verhalen (porno,
detectives, sagen, mythen) bij elke draai een nieuwe caleidoscopische figuur laten
zien. Alles staat in het teken van het da capo: ‘Dat je alles wilt uitvegen en het
overdoen, dat is toch wat je wilt? (...) Dat we steeds weer opnieuw iets zeggen, of
iets doen waarmee we ons zelf, en onze omgeving, in het begin van iets plaatsen.’
In de herhaling van steeds weer hetzelfde proberen de broers openingen te vinden
in de verhalen om zo te ontsnappen naar een plaats waar ze de kracht kunnen vinden
scherper te zien.
We hebben nooit de illusie gehad dat we door middel van de methode van de inductie
een helder beeld van het proza in het tweede lustrum van de jaren tachtig zouden
scheppen. Zoveel ideeën, beelden, woorden, zoveel romans - wie meent uit al die
signalen een duidelijke boodschap te kunnen lezen, moet pauselijke pretenties hebben.
Evenmin zijn we uit geweest op het vestigen van een nieuwe canon. En we hebben
ook geen nieuwe stromingen en ontwikkelingen willen signaleren. De steelse ambitie
die we hier hebben proberen te belichten heeft schrijvers uit vroegere decennia
beheerst en we hopen dat het de komende decennia niet anders zal zijn. Met de
memo's van Calvino als gids hebben we naar plaatsen in romans en novellen gezocht
waar wij symptomen van een heimelijk - ongeschreven - script vermoedden. Dat zijn
de plekken waar de drie werelden van Calvino - die van de werkelijkheid, van de
fantasie en van de woorden - onzichtbare betrekkingen met elkaar aangaan.
In de passages die we vanuit dit perspectief in zoveel en heel verschillende boeken
tegenkwamen, klonk voor ons het verlangen door naar een andere manier van denken.
Soms was het melancholie die zich tussen de woorden en de zinnen nestelde, het
verlangen naar een richtinggevend principe. Soms monterheid omdat het ontbreken
van zo'n principe juist
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een waaier van ongerealiseerde mogelijkheden opent. Maar altijd was er die ambitie
naar lichtheid, die zich uitte in het licht maken van de taal waardoor de betekenissen
worden meegevoerd op een net van woorden dat gewichtloos lijkt. Een ambitie die
zich verzet tegen het zwaar worden van betekenissen, ingesnoerd als ze zijn door de
conventies. Ze uitte zich in het omsingelen van een gedachtengang of een
psychologisch proces waarin subtiele, nauwelijks waarneembare elementen aan het
werk zijn; moeilijk te grijpen, altijd ontglippend en daardoor aanstichters van
eindeloze reeksen van metamorfosen. Soms kwam die ambitie tot uiting in figuurlijke
emblemen van lichtheid, van personages of vertellers in de gedaante van de
dievenkoningin, de hemelbestormer. Op de wieken van de woorden proberen ze weg
te vliegen naar myriaden van andere werelden.
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Tomas Lieske
Een heester van vertwijgde kansen
De poëzie
1
Wat een helderheid wanneer je een overzicht van zes jaar Nederlandse poëzie
(1985-1991) kunt schrijven aan de hand van duidelijke feiten en indelingen. Zoiets
als: de zuivere poëzie was dit keer waardeloos, van de onzuivere verscheen in het
tijdperk de ene na de andere overrompelende bundel. Of zoals Kees Fens eens kon
doen: het hoogtepunt ligt aan het einde, een karakteristiek dieptepunt aan het begin.
Het mag niet zo wezen. Er is veel gebeurd en weinig. Veel bundels, veel namen, veel
prijzen, veel groepjes, veel ruzies. Weinig: er is geen hoge reputatie met één klap
gekelderd, er is geen bom geplaatst, er is geen nieuwe richting binnengemarcheerd.
Meer dan een lustrum vaderlandse poëzie. Dat moeten toch zeker honderd bundels
zijn die aan je voorbijgaan. Zijn de gedichten te onderscheiden of klontert alles aaneen
als je enige afstand houdt en zijn de individuele bundels alleen nog maar
waarneembaar voor wie kippig hun ogen vlak op de letters duwen? Op 6 maart 1992
hield Kees Fens in de Volkskrant een pleidooi voor meer verschil, voor ongelijkheid
in de poëzie, zoals ooit Lucebert die bracht. Hij stelde vast dat alles nu op elkaar
lijkt. Is dat juist?
Er is iets aan de hand met ons historisch besef. Ook als dichter moet je
tegenwoordig opvallen, kop in de krant, voorlezen, rumoer maken. Terwijl het de
hoogste tijd is poëzie te maken in een traditie zonder blind van jaloezie om te zien
naar de roem van onze voorgangers. We moeten verhinderen dat de Nederlandse
dichtkunst, die het in de decade van het anglicistisch verval van de taal en de Europese
houdgreep toch al moeilijk genoeg zal krijgen, uiteenspat in ontelbare individuele
poëziebundeltjes die geen enkele band willen hebben, noch met elkaar, noch met
wat eerder geschreven is.
Lucebert wees op de langdurige moderne traditie in de dichtkunst. De Vijftigers
hebben nooit verborgen dat ze een dichter als Van Ostaijen als inspiratiebron zagen.
Wel verzette Lucebert zich tegen ‘traditie’ als een pakket vaste waarden dat
doorgegeven moest worden, een centrum waaraan je je vast kon houden.
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Alleen als we ons ten volle bewust zijn van onze plaats in de traditie, kunnen we ons
met het verleden meten en dat zal dan het Luceberteske verschil en de variatie geven
die volgens Kees Fens zo nodig zijn. Intussen blijft het natuurlijk de vraag of dit
tijdperk inderdaad zo uniform zal zijn in de ogen van hen die lang na ons komen.
Is het een saaie tijd geweest? Wat hebben we meegemaakt? Geen Pessoa, geen
Kavafis. Of toch wel? Ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat de Portugezen in 1935
en de Grieken in 1933 geen flauw idee hadden van de bijzonderheid van Pessoa en
Kavafis. Later, na hun dood pas.
Ik wil niet alleen de paar dichters behandelen die al een grote naam hadden en die
in het tijdvak verder publiceerden. Maar het heeft uiteraard geen enkele zin iedereen
te noemen. Hier begint de schifting al.
Ook al blijkt elk opbergsysteem na verloop van tijd onjuist, geen enkele schrijver
van een overzicht ontkomt aan het indelen in groepen. Hoe individueel ook, de
dichters leven nu eenmaal in het land van de poëzie op een bepaalde plek. En op die
plek wonen er meer. Hoe die plekken genoemd worden: ook dat behoort tot het
overzichtelijk maken van het tijdperk. Het landschap van de poëzie. Dat zou ik in
dit artikel willen schetsen en ik ben me er zeer van bewust dat dat net zoiets is als
het indelen in groepen.

2
Van Elisabeth Eybers verscheen in dit tijdvak Dryfsand, Rymdwang, Noodluik, de
kleine bundel Teëspraak en in 1990 haar Versamelde Gedigte. Elisabeth Eybers is
produktief en belangrijk. Haar thematiek en haar gedichten zijn direct verknoopt met
haar persoonlijk leven. Een dichterschap zo gewoon, dat een tijdlang haar bundels
bij verschijnen nauwelijks opgemerkt werden en snel ondergesneeuwd raakten door
rumoeriger werk. Lezers had ze wél en die bleken uiteindelijk gelijk te hebben.
Hoewel Elisabeth Eybers altijd karig was met biografische details en persoonlijke
bekentenissen, is de grote lijn van haar leven - jeugd, huwelijk, vertrek naar
Nederland, kinderen, kleinkinderen, ziektes - wel bekend. Wie de biografische
bijzonderheden, uitgesproken in de weinige interviews en telkens aangehaald door
degenen die haar werk bleven bewonderen, naast haar gedichten legt, ontdekt de
grote parallellie. Toch zijn de meeste jaren van haar leven weer zo gewoon dat ze
moeilijk het eigenlijke onderwerp van haar poëzie kunnen vormen. In haar gedichten
lukt het haar intens op haar leven te reflecteren en stoot zij vaak met enkele woorden
of met een enkele vergelijking door naar een hogere ver-
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woording van wat het eigenlijke leven inhoudt. Van concrete aanleidingen springt
zij bijna onmerkbaar over naar algemene, abstracte kernen. In ‘Siek’ komt zij van
een droom op de dood; in ‘In memoriam sororis’ van een brief van een zus op
gedachten over de positie van de vrouw; in ‘Vete’ van een muis in de keuken op de
gedachte dat de onschuld altijd het eerste dood zal gaan. Een voorbeeld uit Rymdwang:
Die ouderdom is nie noodwendig saai:
Jou liggaam tree te voorskyn, jy ontdek
uithoekies waarvan mens nooit vroeër kon raai
dat hulle onsigbaar hurk om pas deur pyn
geopenbaar te word. Jou sintuie strek
om elke ding te peil voor dit verdwyn.
Ervaring vloei van alp tot oewerriet,
van kalahari tot fluweel vallei...
En verder 'n onbebakende terrein
vaag en gevaarlik soos die grensgebied
wat Sjina en Rusland samesjor en skei.

Niet de gedachtensprong in haar gedichten is grillig of onverwacht, maar de
overtuigende gewoonheid van de beginscène straalt af op de ongewone algemene
formuleringen die volgen en dat geeft haar de mogelijkheid tal van gedachten met
een verbluffende vanzelfsprekendheid en onontkoombaarheid te uiten. Bijna poëticaal
is dan het vers ‘Opvoeding’:
Verpligte kerkgang het my toegerus
met blywende afdwalende gedagtes.
Gevolg: dat alles waarvan ek bewus
word eie wette volg en dat verwagtings
en gissings wat ek moes verdring as kind
later 'n paslike onderkome vind.

Gedichten over haar eigen poëtische arbeid en gedichten over de manier waarop zij
haar leven dichterlijk verwerkt, zijn in de laatste bundels een steeds ruimere plaats
gaan innemen. Aan de ene kant is er het doorbrekend besef dat zij bescheiden is,
meer een zondagsdigteres. ‘'n Sondagsdigter ongeag die dag van die week: / tot
hierdie slinkende gilde het ek gesink.’ Daar staat tegenover dat zij zich zeer bewust
is van haar roeping en van het feit dat haar dichterschap geen pose is maar
noodzakelijk. Talloze voorbeelden zijn te geven. Zoals de gedichten die horen bij
de veel-
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zeggende titels: ‘Vooruitlopend op die nag van die poësie’, ‘Papier is geduldig’,
‘Uitleg’, ‘Vademekum’, ‘Rymdwang’, ‘Samevatting’.
Naast gedachten over de poëzie en de bezinningen op haar leven, treffen we in de
genoemde bundels waarnemingen aan, scherpe weergaven van hoe de wereld om
haar heen zich aan haar aandient. Veel van haar waarnemingen zijn terug te voeren
op de verschillen tussen haar nieuwe land en haar oude wereld Zuid-Afrika. Hieraan
gekoppeld haar belangrijkste thema: de ballingschap. Tot vandaag, nu Eybers
genaturaliseerd is en nu zij de P.C. Hooftprijs heeft ontvangen, heeft zij gewezen op
haar positie van balling door het consequent gebruik van de taal die wij wel herkennen
maar die ons tegelijk vreemd is. Juist door haar ballingschap, haar heimwee en haar
vervreemding krijgen haar leven en haar waarnemingen een bijzondere betekenis.
Die activeert zij in elk woord door de bijzondere taal die zij gebruikt.
Er zijn culturen, de Arabische bijvoorbeeld, waar de dichttaal een artificiële,
literaire taal is die zich vaak over verschillende landen uitstrekt. Het heeft nadelen,
zo'n boekentaal, maar vooral bij poëzie kan het ook een groot esthetisch voordeel
opleveren. Elisabeth Eybers schrijft in het Zuidafrikaans. Wij weten dat het ook een
gewone volkstaal is - bij haar toevallig niet de moedertaal, maar de taal van de vader
- en tegelijk beseffen wij dat het een artificiële taal, een dichterstaal van het
Nederlands zou kunnen zijn. De verdiensten van Eybers toeschrijven aan de
bijzonderheden van het Zuidafrikaans is uiteraard onjuist. In een interview dat Willem
Jan Otten en ik haar afnamen, wees ze ons fijntjes op het woord ‘garingbuik’ dat wij
gelezen hadden als Zuidafrikaans voor ‘spin’, maar dat zelfbedacht bleek. Zonder
het fantastisch vermogen van Eybers al deze onderwerpen zo te verwoorden dat de
gedichten ‘zich laten lezen alsof ze altijd al bestaan hebben’ (Goedegebuure) zou er
van een zeer groot dichteres geen sprake zijn. In haar dankrede na de uitreiking van
de P.C. Hooftprijs wees zij erop dat het Afrikaans zich ontwikkeld heeft uit de
zeventiende-eeuwse dialecten die Jan van Riebeeck en zijn gezelschap spraken toen
zij in 1652 in opdracht van de VOC een ‘kaapvestiging’ installeerden. De ontwikkeling
ging in versneld tempo door toen eerst de inheemse Hottentotten en later de slaven
uit India en Batavia, Nederlands leerden. Gedwongen of in ruil voor hun vrijheid.
Het lijkt of die harde variant van het Nederlands altijd de taal is geweest van ballingen,
van ontheemden, of hun heem nu lag in India, in Batavia of in Nederland. Of in
Zuid-Afrika, zoals later bij Elisabeth Eybers. Het lijkt of zij moet teruggrijpen naar
de taal van de zeventiende eeuw. Ineens vlamt naast de strakke, fonkelende gedichten
van Eybers de poëzie op van de zeventiende eeuw. De tragische gedichten van Vondel,
de hartstocht van Hooft: daar
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valt Eybers mee te vergelijken en met terugwerkende kracht wordt de taal van Vondel
en Hooft minder kunstmatig en minder vreemd voor ons.
Natuurlijk zijn er meer dichters die herkenbaar het eigen leven als vertrekpunt nemen
en hun gedichten een autobiografisch karakter verlenen. Ik noem er enkelen als
voorbeeld.
In het besproken tijdvak ontwikkelde Carla Bogaards zich van
performance-dichteres zonder naam maar met een celliste tot een dichteres met kloeke
bundels en veel besprekingen. De reigers van Amsterdam in 1987 bij An Dekker en
in '89 en '90 bij De Bezige Bij De bruinvisvrouw en Lillian Sugar Baby. De plaats
waar het leven zich afspeelt wordt genoemd, meestal Amsterdam: Artis, Bickerseiland,
Centraal Station. De tijd wordt aangeduid: Sinterklaas, herfst, Hemelvaart, 1988,
mei 1989. Een vliesdunne maskerade is soms de poëzie. In de bruinvisvrouw
herkennen we snel de dichteres; buurvrouw Gladys vormt de schakel. Maar hier
treffen we in plaats van korte, exact geformuleerde gedichten in een bijna artificiële
taal, een wilde opstapeling van beelden in een modieuze taal, inclusief jargon, fouten,
Engels. In de beste gedichten weet Carla Bogaards een even grote, maar andersoortige
authenticiteit te bereiken. De parlandotoon die bladzij na bladzij doorgaat, begint te
dreunen, het ritme wordt spannend, alles is van nu, spontaan en doorleefd. En ook
dit werkt.
Ik ben het landschap van de poëzie inmiddels binnengetrokken en ik sta aan de
rand van de waterpartijen waar de persoonlijke levens in de gedichten gespiegeld
worden. Nog twee debuterende vrouwen, beide debuten uit 1991, op de rand van het
tijdvak. Anna Enquist die in de Soldatenliederen niet terugschrok voor de poging
zeer heftige gevoelens onder woorden te brengen en dat deed aan de hand van een
bijna tot verhaalpersonage gemaakte ‘ik’ die duidelijk autobiografische trekken
vertoont. Een van haar thema's is het gevecht om het behoud van de werkelijkheid
en het tegelijk zien ontsnappen van die werkelijkheid in verhalen.
Van het persoonlijk leven van Marieke Jonkman weet ik niets. De gegevens die
in de bundel Dochters van het donker te vinden zijn, rechtvaardigen nauwelijks het
vermoeden dat er een leven beschreven wordt. Dat zij tien vriendinnen zou hebben
wier naam begint met een M is niet aannemelijk. Maar de gevoelens die met kale
woorden beschreven zijn, lijken mij bijzonder authentiek. En dat is nogal wat, gelet
op het zwarte karakter van de gedichten waar het om niets minder gaat dan depressie,
zelfmoord en dreiging met zelfmoord. Wie dat durft te beschrijven en wie daar dan
in slaagt met behoud van alle geloofwaardigheid, moet wel zeer nabij het onderwerp
staan.
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Ed Leeflang publiceerde in 1985 Bezoek aan het vrachtschip. In 1991 schreef hij de
bundel Begroeyt met pluimen, die eerst als relatiegeschenk werd aangeboden bij de
jaarwisseling 1992 voor hij in de vroege lente van 1992 in de handel kwam. Zo
markeren deze bundels het te beschrijven tijdperk en is de schrijver gemaakt tot de
bemoste Januskop in het landschapspark. Op 22 mei 1991 ontving hij de Adriaan
Roland Holstpenning.
Leeflang heeft veel regels geschreven die direct te maken hebben met zijn
persoonlijk leven, zijn leraarschap, zijn jeugd, zijn liefde voor poëzie, zijn
familie-omstandigheden, de natuur rond zijn woonplaatsen Amsterdam en Zierikzee.
Zijn poëzie is vanaf het begin gezien als autobiografisch, niet ingewikkeld, herkenbaar.
De ogenschijnlijk eenvoudige stijl is ongetwijfeld van grote invloed geweest op zijn
populariteit. Dichters die autobiografisch schrijven, lijken meer lezers aan te spreken
dan hun abstracte collega's. Alsof zij veel gemakkelijker schrijven. Zowel in de
betekenis ‘begrijpelijker’ als in de betekenis ‘zonder veel moeite’.
Zo vertelt Eybers dat zij één op één schrijft. Iedere aardige inval, iedere gedachte
wordt een gedicht, nergens heeft zij een voorraad mislukte, half afgemaakte regels.
Toch zegt dit niet veel. Het is duidelijk dat Eybers zeer laconiek doet over haar
vermogen een inval of een waarneming zo te beschrijven dat het raadsel in de woorden
komt te schuilen en niet in het beleefde moment dat inspireerde. Daar tegenover staat
dat Faverey, een dichter die beslist niet autobiografisch schrijft, zich ondubbelzinnig
heeft uitgelaten over zijn snelle wijze van gedichten schrijven. Hij voelde een groot
wantrouwen tegenover de dichters die er prat op gingen dat het schrijven hun pijn
en moeite kostte. Ook Jan Kuijper, een dichter met woorden en literatuur en niet een
beschrijver van waarnemingen, wekt in interviews de indruk dat hij vaak in korte
tijd - kwartier, half uur - een sonnet voltooit.
Terug naar Ed Leeflang. In een bespreking van Bewoond als ik ben, nu ruim tien
jaar geleden, maakt Willem Jan Otten de vergelijking met een pauwestaart. Hij
constateerde dat de gedichten van Leeflang slechts bij uitzondering de indruk wekken
moeite gekost te hebben en dat deze moeitevolle passages de beste waren en steeds
op tijd kwamen om de andere passages, de wat spanningloze, te doen vergeten.
Tussen de prozaïsche regels ineens weer poëtische voltreffers. ‘Er is bij Leeflang
een principe werkzaam dat men ook wel bij pauwen ziet: rondlopen met een laconieke
bos takken achter je aan en op het juiste moment een magnifieke staart opzetten,’
aldus Otten. Achteraf krijgt de vergelijking een des te frappanter lading, nu vaststaat
dat Leeflang met een prachtige bundel het tijdperk heeft afgesloten, dat in die bundel
het rondlopen met takkenbos-
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sen korter van duur is en dat veel vaker de verbluffende staart wordt opgestoken.
Dat deze bundel nu net Begroeyt met pluimen heet! Leeflang dicht ook daarin
persoonlijk. Over hoe hij al zijn hele leven zijn jonger poëtisch ik met zich meesleept,
als een laconieke takkenbos misschien.

Brief
Vandaag herlas ik je gedichten,
de ernstige, of er geen appels rotten
en merels nooit een tak verliezen,
wanneer ze werken aan hun nest.
Ik was ontroerd door je geweten.
Je draagt en zaagt de blokken
voor een vergeten mank fornuis,
beklimt het dak en stopt de gaten
van dat in roes betrokken huis.
Denk je alweer aan mij?
En schrijf je nog? Je moet het doen.
Je hebt je linker
voor het wiegen aan die wagen.
Als je die stem maar hebt bewaard,
die snauwende profetentoon van toen.

Met Willem van Toorn beginnen we de langzamerhand vertrouwde plek in het
poëtisch landschapspark te verlaten. Lag bij de vorige dichters nog het zwaartepunt
bij het autobiografisch karakter van hun gedichten, Willem van Toorn gaat eveneens
uit van de wereld om hem heen, maar concentreert zich vooral op de spanning tussen
werkelijkheid en verbeelding. Naast de gedichten prijken de getuigen van de realiteit:
foto's van polders en nieuwbouwwijken, foto's van een leeg huis, schilderijen van
de Medici-villa's door Giusto Utens, fotoseries van Muybridge. Zijn laatste bundel
bevatte voor het eerst sinds lange tijd geen illustraties. En juist deze gaat het diepst
in op de verhouding tussen werkelijkheid en tekst.
Van Toorn tovert met behulp van kijkers en glazen, verkleiningen, vergrotingen,
miniaturen, verdwijnpunten en perspectief. Maar iemand die kijkers hanteert,
vervormt. De vervorming - de literatuur, het gedicht - en de werkelijkheid die
vervormd wordt zijn beide van belang. In de boeken die Van Toorn in dit tijdvak
heeft geschreven komt deze dubbele houding steeds scherper naar voren.
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In Gulliver en in De aardse republiek staan verschillende gedichten waarin een
spanning wordt opgeroepen tussen een emotie en een afbeelding. Aangezien dit vaak
een ouder schilderij, tekening of foto betreft, komt tegelijk een spanning tot stand
tussen heden en verleden. Hoogtepunten in dit genre: het bekende gedicht ‘Paolo
Uccello: de slag bij San Romano’ uit 1981, ‘Vermeer: gezicht op Delft’ uit '79. Uit
Gulliver:
Geen mens bij Utens. Maar jij ontelbare
malen te denken tussen oog en horizon.
Giardino di Boboli, het theater
als tuin. Dame op het balkon,
keek je naar mij [...]

Toch lijkt het of het voor Van Toorn steeds moeilijker wordt dit spel op niveau te
houden. Je kijkt naar een plaatje, doet net of je erin loopt, een geliefde ontmoet en
je projecteert je emotie in een prent van vroeger. De emotie is ontleend aan een
herkenbare, biografische werkelijkheid, het plaatje en de vertekening zorgen ervoor
dat het geen anekdotisch verslag wordt. Volgende plaatje. Maar in de loop van dit
tijdvak gaat er in de poëzie van Van Toorn iets kantelen en in 1991 verschijnt Eiland.
Zonder afbeeldingen. Wel een kaart van Kreta, maar die wordt niet getoond. Die
kaart wordt bron van fantasie en droom en ligt op tafel in de alledaagse werkelijke
kamer. Nadrukkelijker dan ooit stelt Van Toorn nu de verhouding tot de werkelijkheid
aan de orde. Tegenover de kaart waarop elk teken doet denken aan het niet aanwezige
droomeiland, staat de krant waarvan elk letterteken verwijst naar wat iedereen in het
gewone taalgebruik de alledaagse werkelijkheid noemt.
De verhouding tussen gedicht en werkelijkheid wordt op verschillende manieren
uitgewerkt. Een paar keer wordt de hele problematiek geïllustreerd met het voorbeeld
van de gestorven vader. Het verwarrende en tevens fraaie van de bundel is dat het
antwoord op de vraag naar het autobiografisch karakter uitblijft, of op drie
verschillende manieren gegeven wordt, wat wellicht hetzelfde is. De eerste uitwerking
is ‘in de taal van de ochtendkrant’. In een gedicht dat on-Toorniaans van stijl is, meer
Amerikaans van toon, wordt geschreven over een stervende vader. Zie hoe alles
waarheidsgetrouwer wordt, maar tevens onpersoonlijker.
Goed. Zo dan: Een autoweg.
Een auto slaat over de kop.
De man aan het stuur wordt eruit
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geslingerd met zijn drie kinderen.
Het oudste meisje is twaalf.
Ze sleept de man naar de berm
en zet haar twee kleine zusjes
bij hun stervende vader
terwijl ze om hulp gaat zwaaien
naar de passerende auto's.
De eerste rijdt haar aan
[...]

De tweede uitwerking is veel poëtischer. De stijl is maximaal persoonlijk, de ‘ik’
wordt dan snel gelijkgesteld met de schrijver en het gedicht lijkt alleen te gaan over
de gevoelens van de dichter naar aanleiding van de dood van zijn vader.
De derde uitwerking is weer anders. In mijn ogen de meest geslaagde. Het
anekdotische, biografische feit is weggeschreven. De gevoelens staan niet verwoord,
de taal die overblijft begint bij de lezer emoties los te ruisen.

Landschap met vader
Languit ben je de heuvels
geworden hier, de bruine
hellingen met stoppels van struiken,
de gladgewaaide breuken
in je voorhoofd van grijze steen.
[...]
Als de regen komt deze winter
gaat je oog langzaam open:
een klare vijver in de droge
kom van de zomer. Kinderen
spelend voorovergebogen
kijken in je binnen.
Wat een verbaasd landschap. Vast
had je zelf ook niet gedacht
dat je zo stil was.

3
In een interview geeft Elisabeth Eybers toe dat ze zich nooit stelselmatig en grondig
op de hoogte heeft gesteld van de Nederlandse poëzie, maar
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schetst tegelijk haar eigen positie en de afstand tussen haar eigen poëzie en die van
Gerrit Kouwenaar. ‘Een mens is soms sterk geneigd een gedicht ontoegankelijk te
noemen, gewoon omdat hij nog geen moeite heeft gedaan om zich een beetje in het
gedicht in te leven, maar ik vind wel dat poëzie communicatie moet zijn. Ik vind
Kouwenaar bijvoorbeeld cryptisch, ontoegankelijk. Dat is alles goed en wel, maar
ik heb er weinig aan.’ En op de vraag wat zij ervan zou vinden als zij zou horen dat
Kouwenaar haar poëzie mooi vond: ‘Nou dat zou me echt verbazen. Ik kan mij dat
moeilijk voorstellen zoals ik het mij ook niet zo makkelijk kan voorstellen dat iemand
Kouwenaar voor zijn plezier leest, echt omdat hij hoopt daarvan te kunnen genieten.’
Als we de afstand tussen Eybers en Kouwenaar overbruggen, komen we terecht
in een heel ander deel van het poëtisch landschap. Hoe anders het klimaat hier is
blijkt ook uit het volgende. T. van Deel begon zijn gesprek met Hans Faverey met
de volgende bewering: ‘Jouw gedichten zijn geen direct verslag van dingen die in
de werkelijkheid zijn gebeurd.’ De reactie van Faverey luidde: ‘Ik geloof dat
überhaupt welke bewering ook niet iets echt afbeeldt. Als je zegt: het regent, en het
regent inderdaad, dan heeft dat niets met elkaar te maken, het zijn afspraken. Ik
geloof niet in de oppositie tekst-werkelijkheid.’
Bevindt zich in het eerst besproken gebied de anekdotische poëzie, hier betreden
we het terrein van het autonome gedicht. Of het witte gedicht. Of het hermetische,
het gedicht op zich, het gedicht als deel van de werkelijkheid, het gedicht als ding
van taal of als taalmachientje, het gedicht als getimmerd kastje. Voorstanders en
tegenstanders van de ‘partijen’ verwijten elkaar soms het schrijven van een
ongenietbaar soort poëzie. Mij lijkt dat onjuist: in beide gebieden ontstaan prachtige
gedichten. Dat daarnaast ook onkruid opschiet zegt weinig over het soort. Wel zijn
in het gebied van de autonome poëzie vreemde aardschokken voelbaar. Er lijkt iets
te veranderen.
In de teksten - een dissertatie en vele kritieken in dit tijdvak - die over de poëzie
van Gerrit Kouwenaar verschenen zijn, wordt uitvoerig betoogd hoe hij ook naar de
werkelijkheid verwijst. Telkens worden beide kanten van zijn poëzie - gedicht als
ding, entiteit en gedicht als verwijzer naar een andere werkelijkheid - belicht, al is
het alleen maar in de overigens terechte, veel herhaalde poging de lezers te bezweren
dat Kouwenaar geen dichter is van houten woordjes, geen levenloze taalmachine,
dat het wél een genot kan zijn hem te lezen. Rob Schouten in Vrij Nederland: ‘Toch
kun je niet volhouden dat Kouwenaar ooit werkelijk een consequent autonoom of
puur lyrisch dichter is geworden [...]. Daarvoor zit er toch te veel mededeelzaamheid,
debat en herkenbare boodschap in zijn
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verzen.’ En als bij een regendans blijft hij herhalen: ‘Niet omdat hij zo anti
gevoelspoëzie is’, ‘om wel degelijk menselijke zaken aan de orde te stellen’, ‘exclusief
is Kouwenaar echter geenszins’, ‘een stem die zich naar de lezer richt’. Aan
Kouwenaar is het afgelopen tijdvak veel aandacht besteed, onder andere bij de
toekenning van de Prijs der Nederlandse Letteren. Men vond zijn gedichten steeds
helderder; ze gingen ergens over; ze bevatten gedachten over jeugdherinneringen,
ouderdom, dood. Autobiografischer dus. Hans Faverey maakte een soortgelijke
ontwikkeling door. Zijn laatste bundel leek zo toegespitst op zijn eigen naderende
dood, dat Marc Reugebrink zelfs vond dat de bundel wel een oeuvre afrondde maar
er niet bij hoorde, dat Faverey ‘in deze laatste bundel aan zichzelf werd ontroofd’.
De verleiding is groot jezelf af te vragen of de al te rigoureuze poging poëzie te
ontdoen van welke verwijzing naar de werkelijkheid dan ook, hierbij geen schipbreuk
heeft geleden. De teloorgang van de zuiver autonome leer. In dezelfde tijd is het
besef gegroeid dat het in de poëzie gaat om het gedicht als taalkunstwerk en niet om
het wel en wee van de dichter. Hugo Brems: ‘Poëzielezers willen poëzie lezen en
verder geen plichten.’
Gerrit Kouwenaar schreef in het tijdvak zijn mooiste gedichten. Het ogenblik: terwijl
uit 1987 en Een geur van verbrande veren uit 1991. Het eerste gedicht uit de bundel
Het ogenblik: terwijl:
Zo helder is het werkelijk zelden, men ziet
het riet wit voor de verte staan
iemand klopt aan, vraagt water, het is
een verdwaalde jager
het antwoord is drinkbaar, zijn kromme weg
uitlegbaar in taal
in zijn weitas een bloedplas, het water
verspreekt zich al pratend in wijn
kijk, zegt hij, omstreeks het riet wijzend bij wijze
van afscheid, dit is een rouwmantel
later staat zijn glas daar nog, men ziet
het riet en eet wat -
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Dit suggestieve gedicht klit op allerlei plaatsen aan de werkelijkheid maar een
beschrijving daarvan wordt het nooit. De regels lijken vol gewone taal, soms, zoals
de beginregel, een bijna dagelijkse uitroep, maar telkens blijkt er iets in die taal
verschoven. Ieder distichon lijkt een tafereel te schilderen, maar de opgeroepen scène
schuift binnen een raam van onzekerheid en dubbelzinnigheid. Je aandacht glijdt van
beeld naar formulering en terug. Op deze manier worden gelukkige
jeugdherinneringen, ouderdom, dood, vergetelheid aangestipt en in het bewustzijn
van de lezer opgewekt. En altijd met gewone woorden, met die aardse beelden. ‘Een
jongen van de straat’ is hij genoemd. Uit Een geur van verbrande veren:
Trager de wespen, schaarser de dazen
groenvliegen grijzer, engelen gene, niets
dat hier hemelt, alles brandt lager
dit zijn de laatste dagen, men schrijft
de laatste stilstand van de zomer, de laatste
vlammen van het jaar, van de jaren
[...]

Gerrit Kouwenaar is waarschijnlijk veel meer dan zijn mede-Vijftiger Lucebert een
invloedrijk dichter geweest. Sommigen spreken van school, anderen van epigonen.
Voor een overzicht als dit is de ruimte te klein om navolgers te memoreren, maar
halverwege het tijdvak liet een groep jonge dichters van zich horen die opriep tot
verzet tegen poëzie die zij futloos vond en die zij onder meer omschreef als
karakterloze navolging van Kouwenaar. Wiel Kusters nam de handschoen op en
begon een polemiek met leden van de groep, eerst met René Huigen, later met Joost
Zwagerman. De discussie verhelderde niet veel, ook omdat de standpunten van de
jonge beeldenstormers onduidelijk bleven en in plaats van het verdedigen van een
poëtica kwam al snel de vraag of de aangevallen dichter nu wel of niet de moeite
van het lezen waard was. De ‘Maximalen’ voerden dezelfde banieren als een andere,
tot dan minder rumoerige groep: vrouwen die zich onder leiding van Elly de Waard
hadden bekwaamd tijdens poëziewerkgroepen en die in bloemlezingen met hun meest
geslaagde produkten naar buiten traden onder de naam ‘de Nieuwe Wilden’. Behalve
wederkeer van het grote gebaar eisten zij bovendien aandacht voor het feit dat ze
vrouw waren en dat zij op hun fanatiekste momenten een feministisch standpunt
zouden innemen. De gedichten van de Nieuwe Wilden en van de Maximalen waren
minder schokkend dan beloofd en soms even
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hermetisch als de poëzie waartegen zij zich verzetten. Alleen K. Michel schreef
poëzie die de aangekondigde frisheid uitstraalde, maar die wist niet hoe snel hij de
groep moest verlaten.
Maximaal Joost Zwagerman zag niets in het gedicht als ‘ding’ maar pleitte voor het
gedicht als tot leven gekomen klauwhamer. Zijn bedoeling werd iets duidelijker toen
hij in zijn ‘klauwhamerstuk’ stelde dat de indeling die Bernlef ooit maakte:
anekdotisch versus hermetisch, onvolledig is en dat in die indeling voor dichters als
Lucebert en Ouwens geen plaats is.
Lucebert en Kouwenaar: twee reuzen uit de groep Vijftigers. Natuurlijk zijn zij
in verschillende richtingen uitgegroeid, natuurlijk nemen zij elk een eigen plaats in
tussen alle groei en nieuwe scheuten, maar er zijn nog steeds overeenkomsten.
Wie Lucebert ziet als de profeet, de sprekende engel die de grote emoties van het
leven verwoordt, en Kouwenaar als de kille knutselaar te midden van zijn
taalmachientjes, rekt de verschillen tussen deze dichters op tot karikaturale afmetingen.
Bovendien onderschat deze Procrustus de taalknutselarij van Lucebert, ook al spreekt
hij liever van taalmagie. Tijdens een gesprek met Jessica Durlacher in 1989 merkte
Lucebert op: ‘Taal is het wezenlijk kenmerk van het menszijn, maar in onze tijd is
zij niet meer onder te brengen in een gesloten wereldbeeld, zoals dat vroeger nog
wel mogelijk was.’ Voor Lucebert heeft het altijd vastgestaan dat de taal zijn
onmisbaar instrument was. Dat hij de taal moest vormen. Lucebert is de dichter van
de stapelingen, de associaties, de woordgrappen. Uitbundiger dan anderen maar
daardoor des te meer overtuigd van het belang van de taal. ‘Je krijgt een aantal zinnen,
woorden, combinaties toegeworpen. [In een ander interview geeft hij daar weer
voorbeelden van, onder andere hoe hij aan de “wereldberoemde Dolores Hawkins”
komt.] Daar ga je aan werken, aan vijlen, om het tot een taalbouwsel te maken.’
Lucebert publiceerde in het tijdvak slechts één bundel: Troost de hysterische robot.
In zijn hele werk spettert de betrokkenheid, het engagement, de woede. In zijn
beginperiode maakte Lucebert beelden die veel te maken hadden met engelen,
koningen, narren. In een iets latere periode kwam daar de actualiteit bij.
Rassenvervolgingen noemt hij zelf in een interview. En als symbolen: reële dingen,
vergaderingen, treinreizen, dat soort. De beelden zijn inderdaad anders dan die van
Kouwenaar.
Het is niet de voornaamste bedoeling van Lucebert de werkelijkheid uit te leggen.
Wel uiteen te leggen in beelden. Hij wil ons niets duidelijk maken, niet de
werkelijkheid troostend beschrijven of iets dergelijks. Zijn werk geeft een vermoeden
van betekenis, een evocatieve betekenis. Bijna
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onpersoonlijk krachtig en associatief. Mythisch. En dan naderen we weer het werk
van Kouwenaar waarvan Guus Middag opmerkte: ‘Van Kouwenaars poëzie wordt
vaak, zij het aarzelend toegegeven dat zij mystiek is, altijd gevolgd door de toevoeging
dat het dan wel om een aardse mystiek gaat.’ En terecht laat Middag dan het gedicht
‘Zo helder is het werkelijk zelden’ volgen, waarmee hij aantoont dat de mystiek bij
Kouwenaar ook heel wat verticaler gericht kan zijn.
Een van de grote krachten van Lucebert - en die kracht behoedt zijn poëzie en
ontmaskert alle gekken die menen dat ze op dezelfde wijze, vrij associërend een
oeuvre kunnen bouwen - is zijn sterke persoonlijkheid die door alle regels heen
straalt.
Er zijn meer dichters die met zulk groot gebaar, uiteraard elk op heel eigen wijze,
hun persoonlijkheid uiten in taal, wat vaak resulteert in zeer merkwaardige en
eigenzinnige kunstwerken. Vier dichters die op een of andere wijze aan dal beeld
voldoen: Ouwens, Nolens, Oosterhoff en Anker.
Een gedicht van Lucebert is door de beeldenrijkdom een hemelbedekkend vuurwerk
waarvan iedere stip opnieuw in duizend sterrenkronen uiteen kan spatten. De gedichten
van Ouwens, die zijn belangrijke bundels publiceerde vóór dit tijdvak en in dit tijdvak
slechtséén bundel, Droom, uitbracht, lijken eerder op een zeer fanatiek brandende
vuurbol, aanhoudend en star. Zijn taal is eenvoudig, zijn toon persoonlijk en
doordringend. Hij bouwt steigers en steunberen om zijn persoonlijkheid te schragen.
De woorden zijn bizar gekozen, de zinnen lopen de grammatica uit, het steeds maar
door willen bouwen op de toppen van de nerven doet vermoeden dat de
persoonlijkheid zonder steiger en steunbeer tot instorten zou zijn gedoemd. Dat hij
inhoudelijk van totaal andere orde is dan Lucebert - de laatste royaal op de wereld
gericht met een grote liefde voor de mens en met humor, de eerste teruggetrokken,
solipsistisch, alleen in een landschap, in Droom vooral behept met een verleden dat is hier eigenlijk van ondergeschikt belang. Als dichters die hun persoonlijkheid
een vorm willen geven door middel van een taal zijn zij verwant. Het bijzondere van
de taal van Ouwens zit onder andere in de combinatie van profeet en ouwehoer, van
bijbeltekst en handelsreizigersproza. Dat de dichter alleen voor zichzelf lijkt te dichten
en het contact met de wereld verloren lijkt te hebben, maakt de poëzie er niet
gemakkelijker op.
Ze zeggen dat dichters hun tong in bedwang moeten houden.
Zij, dat zijn die modejournalisten die mijn kleren kraken
En morgen mijn ontwerpen dragen. Dat zijn die keukenmeesters
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Die souperen van mijn vlees en in mijn pannen spuwen.
Dat zijn die onkruidverdelgers en dode dokters van de poëzie.
Maar wie heeft de naakten gekleed, de hongerigen gespijsd?

Dit citaat is de eerste strofe van het gedicht ‘Paranoia’ uit de bundel Geboortebewijs
van Leonard Nolens. Nolens vestigde zich in de jaren tachtig definitief in de poëzie
en schreef drie bundels: De gedroomde figuur, Geboortebewijs en Liefdesverklaringen.
Zijn gedichten vanaf 1975 werden in een fraaie band verzameld en hij ontving de
Jan Campertprijs.
Tussen zijn verzamelde gedichten zitten er die ook anekdotisch genoemd kunnen
worden. Zelfs schrikt hij niet terug voor adressen, geboortejaren, verklaringen van
Belgschap en dergelijke superautobiografische details, maar een korte tijd bladeren
maakt duidelijk dat hij evenzeer de taal als stut gebruikt als Ouwens, dat hij bovendien
een even grote bezetenheid kent, ook al is zijn taalgebruik minder verbijsterend. Uit
zijn gedichten en uit zijn dagboeknotities spreekt de behoefte als een karakter, een
persoonlijkheid gelezen te worden, zodat zijn gedichten soms het tegendeel lijken
van taalkunst, alleen een middel om zijn persoonlijkheid te dragen. Daarnaast vindt
de lezer evenzovele gedichten die die persoonlijkheid zozeer in taal proberen te
vangen dat de taal de auteur lijkt weg te schrijven. Alsof Lucebert bij hem in twee
genres uiteenvalt.
Tonnus Oosterhoff debuteerde in dit tijdvak en won bovendien de Buddingh' prijs
bij het Poetry International-festival van 1990. Geen bezetenheid voor
woordopeenstapelingen bij deze merkwaardige dichter, maar wel voor beelden. Zijn
gedichten bestaan soms uit een enkel beeld dat raadselachtig blijft en zich misschien
daardoor in het geheugen vastzet. Bizarre beelden in heldere taal genoteerd.
De jury die de Buddingh'prijs toekende aan Oosterhoff was niet eenstemmig tot
haar oordeel gekomen. Het jurylid Elma van Haren gaf de voorkeur aan Nachoem
M. Wijnberg. De gedichten van Wijnberg, die dit tijdperk maar liefst drie bundels
publiceerde, lijken zich te ontwikkelen naar verhalende beschrijvingen van vreemde
beelden, minder pregnant genoteerd dan die van Tonnus Oosterhoff.
Met Oosterhoff en Wijnberg lijk ik afgedwaald van de groep die de persoonlijkheid
in taalvormen uitdrukt. Sterker schavend aan de taal is bijvoorbeeld Robert Anker.
Nieuwe veters uit 1987 toont overtuigend aan hoe hij de wereld en de stad wil
vastleggen in taal. De ontregeling, de verwarring, de fragmentarische beleving van
de werkelijkheid.
Omdat de tram niet komt maar wij nog steeds niet zien, verhevigd.
Dat er om de hoek een pand gekraakt, een buurvrouw zingt,

Het literair klimaat 1986-1992

74
een oude man een kind dat huppelt aan zijn hand oversteekt,
deze vogel deze mooie brievenbus geraakt heeft - liefde, liefde.
Maar hier brandt de wereld veilig in een krant met vingers.
[...]

‘Op de haltes’ heet het gedicht. Onaffe zinnen, ongrammaticaliteit, de nevenschikking
liever dan de onderschikking: de techniek van Anker is een bijzondere. En ook al is
het gevaar groot dat zo'n techniek tot truc wordt, Anker weet deze stijl uiterst effectief
te gebruiken en hij is genoeg een onderzoeker van het eigen hoofd om in te zien
wanneer hij niet meer dicht, maar truct. Toch is het bij hem niet te doen om taal
alleen. Het is een middel om de sentimenten leefbaar te houden. Anker vult zijn
gedichten wel degelijk met gevoelens die het gevolg zijn van het leven. Tegenover
Guus Middag: ‘Het is al moeilijk genoeg om een literaire, talige vorm te vinden voor
emoties zonder in ironie te vervallen. Kunst kan niet zonder sentiment, maar kunst
moet ook schoonheid zijn, en daarvoor zal er iets in de vorm moeten gebeuren: in
de formulering, in de afstand die je bewaart en in de helderheid van je gedachten
over je eigen gevoelens. Zonder die omwegen is er geen kunst, alleen maar sentiment,
hartekreet, smartlap - maar ik geef toe dat het schrijven van goede smartlappen ook
kunst is.’ Dat gesprek ging over zijn laatste bundel Goede manieren uit 1989. Een
episodisch, lang gedicht waarin een personage voorkomt en een dichter en waarin
over belevenissen wordt verteld. Hij scheert langs essay en verhaal.
Grillige constructies en aandacht voor de poëzie als taalkunstwerk dat op zichzelf
staat, maar ook de straat, het leven zelf, de jeugd, de eigen positie in de wereld. Ik
dwaal weg uit het landschap waar Kouwenaar huist en eigenlijk verlaat ik ook al de
hoogvlakte van Lucebert. Tussen deze dichters en de groep die ik het eerst beschreef
ligt een wijd terrein. Voor ik daar ga rondkijken, wandel ik naar de grens, nog voorbij
Kouwenaar, naar de zeereep waar de geluiden van Gorter nog naklinken. Op het
hoogste duin een dichter die het verst af staat van poëzie als voertuig van meningen
of beschrijvingen: Hans Faverey.
Over Hans Faverey is al veel gezegd. Terecht. In dit tijdvak, dat ook afsloot met zijn
sterven, publiceerde Faverey zijn twee mooiste bundels. Tegen het vergeten uit 1988
en Het ontbrokene uit 1990. Naar aanleiding van zijn dood dichtte Elisabeth Eybers
die zich nauwelijks met hem verwant voelde maar nu zijn werk aandachtig lezend
toch direct de grootheid ervan inzag:
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Die wereld gaan agteloos sy gang
los van jou toedoen. Bewolking
is buite vervliegbaar, hier binne
stol dit tot status quo.

Daarmee omschreef ze precies waar het in de poëzie van Faverey om ging. De wereld
gaat zijn gang en dat staat los van het toedoen, de poëzie, van Faverey. Die heeft in
zoverre met de wereld te maken dat hij er een klein deel van is. Alle moeite ten spijt
die Faverey zich heeft getroost de indruk weg te nemen dat zijn poëzie een neerslag
is van het ervarene, het leven, de werkelijkheid - de laatste twee gepubliceerde bundels
hebben inmiddels heel wat losgemaakt. Zij zijn toegankelijker, de emoties zijn
herkenbaarder en wanneer Marc Reugebrink zegt dat ze niet bij het oeuvre van
Faverey horen, dan is dat uiteraard bij wijze van spreken. Wat zich aan de lezer
opdringt is dat woorden toch altijd verwijzen naar een wereld. Niet voor niets benijdde
Faverey de componist die van zulke verwijzingen geen last had. Bepaalde
verwijzingen gebruikte Faverey met zekere voorkeur, verwijzingen naar schoonheid
en kunst bijvoorbeeld. Of naar de dood. Zij die menen dat de laatste gedichten los
van de biografische context gelezen moeten worden, krijgen natuurlijk op den duur
hun gelijk, maar doe het maar eens als lezer anno 1991. Gedichten over de dood
komen bij Faverey al eerder voor. Was de bundel Tegen het vergeten vlak voor zijn
dood gepubliceerd, dan was de discussie daarover losgebarsten. Alleen de titel al.
Talrijke regels zouden dan uit de bundel gelicht zijn om aan te tonen dat Faverey
over zijn eigen dood had geschreven, er was gewezen op de ‘Reeks tegen de dood’,
op de reeks ‘Persephone, herrezen’, op een in memoriam-gedicht, op het gedicht ‘O
lieve Godin, ontdoodt mij;’. Het betekent dat ook Faverey er niet aan kon ontkomen
dat in de dood alles samenvalt. Of misschien moeten we nu constateren dat met zijn
streven naar gedichten die schoonheid representeerden en verder niets, Faverey in
feite heeft gewezen op de werkelijk grote thema's achter de kleine werkelijkheid,
dood en ook liefde, en dat hij dat kon doen omdat hij zich verre hield van de kleine
thematiek en de kleine verwijzing.
Een goede regel is een regel die je het gevoel geeft dat elk woord op zijn plaats
staat en onvervangbaar is. De woorden en de spanning tussen de woorden roepen
dan een helder besef op dat er iets wezenlijks ontregeld wordt. Wat? Hoe? Ik weet
het niet, misschien is dat het geheim van die goede regel. Faverey schreef er vele.
Ik citeer hier één gedicht.

Het literair klimaat 1986-1992

76
Voorjaar, het moet zo. Persephone
opent, nog enigszins afwezig,
haar satijnzijden peignoir, vouwt haar
handen achter haar hoofd, ademt diep in,
houdt haar adem even vast, en ademt diep,
diep uit. Nu, gewend aan het licht,
begint zij te zien wat zij wist,
nauwelijks al gehinderd door wat zij
weet dat moet komen. Gemberogig
is zij, haar haren zijn asblond, maar
in haar nek ruikt het naar nu en naar nooit.
O, als een bokje stortte het zich voorover,
en het likte de melk uit haar schelp.

Er zijn meerdere dichters die met woorden een aparte wereld willen creëren binnen
een gedicht. De een houdt de schijn op dat het gedicht naar niets anders verwijst, de
ander maakt verbluffende taalgrappen, weer een ander schept een sfeer, van angst
bijvoorbeeld. Ik noem Anneke Brassinga, Maria van Daalen en Peter Ghyssaert die
in het tijdvak debuteerden, en Christine d'Haen, Toon Tellegen en b. zwaal die al
langer poëzie publiceerden.
Anneke Brassinga schreef in korte tijd drie bundels: Aurora, Landgoed en Thule.
Het ziet ernaar uit dat zij de poëzie als woordkunst - een afdeling in Landgoed heet
nog ‘Woorden’ - in Thule al aan het verlaten is en dat zij een meer inhoudelijke, zelfs
ironische poëzie gaat schrijven. Maria van Daalen schreef in haar debuut Raveslag
gedichten die wel degelijk willen verwijzen naar de werkelijkheid, maar in andere,
meer poëticale gedichten predikt zij uitdrukkelijk het autonome, nergens naar
verwijzende karakter van haar werk. Bij Peter Ghyssaert treffen we in zijn debuut
Honingtuin gedichten die herkenbare beelden hebben en ook verwijzen naar een
werkelijkheid. Maar die werkelijkheid is zo duf - huisvrouw, rococo, decadentie,
kastelen - dat het daar niet om kan gaan. Door die nietszeggende inhoud eist hij alle
aandacht op voor zijn virtuoos taalgebruik. Tenminste bij zijn geslaagde gedichten.
Diezelfde kunstige taal vinden we in een aantal gedichten van Christine d'Haens
Mirages (1989). Soms is er een bombardement van uiterst bijzondere woorden zodat
de lezer de titel Mirages = luchtspiegelingen, als-
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nog gaat opvatten als de naam van het gevechtsvliegtuig. Toon Tellegen en b. zwaal
lijken allebei te schrijven aan een oeuvre dat uit vrij gelijksoortige bundels bestaat.
De volgende bundel lijkt op de vorige en kan gelden als bewijs van hardnekkig
vasthouden aan een doorleefd thema en dichterschap, maar ook als bewijs van
zelfepigonisme. Bij beiden is de taal het voertuig van vreemde beelden en gedachten.
Op de beste momenten roept Tellegen een vreemde gespletenheid en verlatenheid
op. Zwaal weet met zijn gedichten een geheimzinnige seksuele sfeer te suggereren.
Aandacht voor de taal kan zich ook uiten als aandacht voor de vorm. Vanuit de vorm
groeit het gedicht: de overtuiging van Jan Kuijper dat zijn gedichten geen
zieleroerselen of portretjes mogen zijn, maar dat ze taalbouwwerken vormen. Hoewel,
wiens werkelijkheid uit taal bestaat en wiens ziel laag op laag samengesteld moet
zijn uit literatuur, voor hem is het verschil misschien zelfs onbestaanbaar. Hoe dan
ook, zijn gedichten gaan uit van taal, spelen met taal en bestaan uit taal. In Tomben
uit 1989 leent hij telkens een regel uit het werk van een Nederlands dichter en gaat
daarmee aan het werk. Het lukt Kuijper zijn eindeloze reeksen associaties en de
dominoformaties van de stenen van zijn kennis in toom te houden door de vorm van
het sonnet.
Jan Kuijper schrijft over taal en literatuur alsof hij over God, liefde, haat en dood
schrijft. Dat is volstrekt uniek in het land van de vaderlandse poëzie. Dat hij - en
daarin lijkt hij op Faverey die op zoek naar schoonheid in woorden, uiteindelijk
uitkwam bij de grote thema's van liefde en dood - buitelend door de associaties van
zijn taal en literatuur, eigenlijk schrijft over andere thema's: zijn kindertijd, de kunst,
de dood, de worsteling in het leven, zijn kind, maakt hem een belangrijk dichter.
De opvatting die naar aanleiding van zijn moeilijke en intellectualistische verzen
zou kunnen ontstaan dat we hier te maken hebben met een dichter die zich niet voor
de wereld interesseert dan alleen voor de letters die op de opengeslagen bladzijden
voor zijn ogen dansen, wordt voorgoed weggenomen door de verzameling
Denkbeelden die hij in 1991 publiceerde. Een uiterst leesbare, amusante en diepzinnige
reeks notities die hem doen kennen als een groot liefhebber van paling, hammetje in
witte wijn, Emily Dickinson, Vestdijk, Breitner, Sluijters, Van Looy, Mallarmé,
Babar, zijn dochter Isoude, Luis Buñuel, Der Struwwelpeter, Bach, Duiker, de
tekenaar Westerik, enzovoort enzovoort.
Zijn sonnetten schieten van essay naar spel met klank, ritme, associatie, rijm en
terug. Het octaaf uit ‘De tombe van Willem’:
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Harde ho dat placebo domino
zing ik voor jullie levende gezicht
en de andere woorden van het gedicht,
de hen die R. de V. uit Hulsterlo
om hals heeft gebracht als een christenplicht
ter gedachtenis, want het staat er zo,
voorzien van leesaanwijzing (harde ho),
die hierbij geldt voor het levensbericht,

Kuijper vlecht veel cultuurhistorische kennis door zijn poëzie, dat is niet uniek. Hans
Vlek, die dit tijdperk overtuigend terugkeerde in de literatuur met drie bijzondere
bundels, De goddelijke gekte uit 1986, Boghazkoy uit 1987 en op de valreep De kylix
van Liber in 1991, is er ten diepste van overtuigd dat poëzie niet het uitingsmiddel
mag zijn van persoonlijke gevoelens en verdrieten, maar dat het gebruikt moet worden
als woordkunst waarin slechts plaats mag zijn voor spitse en boeiende gedachten
over belangrijke zaken. Aangezien hij de culturen van de landen rond de Middellandse
Zee tot in merkwaardige details lijkt te kennen, put hij hier vaak zijn inspiratie uit.
Boghazkoy was een indrukwekkende poging de cultuur van de Hettieten in verzen
te beschrijven. Door de overrompelende taal blijft het loerende gevaar bezworen dat
dit soort poëzie aan vertoon van kennis ten onder gaat.
Overeenkomstig is het werk van Hans Berghuis. Ook een tweede debuut. Ook een
grote produktie in het tijdvak. Liefst vier bundels: Plaatsen van onherbergzaamheid,
Winter in Tomi, Etruskische gezangen en Kleitabletten. Ook een grote aandacht voor
klassieke, Etruskische en mediterrane culturen. Wel is de taal van Berghuis gewoner
dan die van Vlek, begrijpelijker, maar minder gedreven.
In veel mindere mate en altijd gemengd met eigen ervaringen en
gevoelsuitbarstingen, mengt H.H. ter Balkt het verleden en de culturele erfenis door
zijn poëzie. Net als de vorige twee dichters kruipt hij soms in de huid van culturele
personages. Met Ter Balkt, die elders in dit boek aandacht krijgt, zijn we het gebied
waar het de dichter voornamelijk gaat om het gedicht als taalkunstwerk nu echt aan
het verlaten.
En Leo Vroman dan?
Leo Vroman weet de extremen te combineren. Vroman is de dichter die het meest
over zijn persoonlijk leven schrijft. Hij is tevens de dichter die de vreemdste taal in
zijn gedichten toelaat.
Fractaal en Dierbare ondeelbaarheid lieten zien dat Vroman na zijn Gedichten
1946-1984 niet is gaan rusten. De veelzijdige en verrassende
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verskunst van Vroman wordt in deze twee bundels van dit tijdvak opnieuw geserveerd:
fabels, gedichten over de dood, algebraïsche formule, Amsterdam, Bali en Jakarta,
een bezoekende muis, ‘zieke aaien’; parlando naast gewrongen regels; helderheid
naast ondoorgrondelijkheid; betekenisloze woordgrappen naast eenvoudig vertelde
onzinverhalen. Voor Nederlandse begrippen een ongekende rijkdom.
Om de beide extreme kanten van Vroman, zijn gegoochel in de vorm enerzijds en
zijn warme boodschap en liefde anderzijds, zichtbaar te maken hel volgende. Een
van de gekste gedichten in Dierbare ondeelbaarheid is het gedicht dat heet
‘Demonologikaas’. Het begint als volgt.
Wattentakeliggereedschappelijkkoetsierraadzaaligheidenkelkemaaltijdsgewrichtingleed?
Hoegenaamplatonietwaar[...]

Zo gaat het door, negenentwintig regels lang. Een zwaan-kleef-aan-spel van woordjes
waarbij de betekenis er nauwelijks toe doet. Ik las de titel als een meervoud en weldra
ging ik bij mijzelf al dit soort regels en uiteindelijk alle woordspelige grappen van
Vroman een demonologika of een demonologikaatje noemen. Er zitten nogal wat
demonologikaatjes in de bundel verstopt.
In een overigens serieus gedicht ineens de regels:
[...]
zo begonnen een voor een
alle uitgewoontehuisvestingwallen
duikbotemelkaartehuizevallen
een tantepruik hier lag te hol
op daar een blote oombuik vol
[...]

Dit soort spelen met taal komt voor op allerlei niveaus: ernstig, verwarrend,
misleidend, doldwaas. Een parkeerplaats waar een paardebloem groeit wordt in een
double-dutch-dialect Dandelieland genoemd. Vreemde dingen, wellicht met zowel
plantaardige als dierlijke eigenschappen worden ‘oliplanten’ genoemd; neen, ze
lijken op oliplanten, waarmee het begrip ‘oliplant’ met één superieure beweging tot
het rijk van de realia gerekend wordt.

Het literair klimaat 1986-1992

80
Maar ook hele gedichten lijken vanuit deze speeldrift geschreven te zijn. In het
gedicht ‘Ware liefde’ ontdekt de ‘ik’ een ‘voortvliegerige muis’ in zijn kamer. De
‘ik’ stelt zijn doos computerpapier ter beschikking en zet cornflakes klaar. Na drie
dagen ziet hij de muis niet meer. Dan volgen de prachtige strofen:
De vijfde had ik haar weer niet gezien.
De kamer geurde bovendien
naar oliesoep met kippezweet.
De zesde dag rook een hoek helaas
naar hazewol met schaamtekaas.
De zevende - wat weten wij
van onze naasten en van mij
of waarom ik zo akelig veel
hield van dat propje grijs fluweel
Ik ben geen reus meer en de doos
die naast de stapel boeken staat
is ook al sinds een hele poos
terug in zijn oud formaat

Van de taalkant naar de inhoudelijke kant van Vroman. Ook in dit tijdperk lijkt zijn
voorkeur voor de vreemde combinatie wetenschap en poëzie alleen maar toegenomen.
Bijvoorbeeld in het gedicht ‘Chaos, dierbare ondeelbaarheid?’. Chaos verwijst naar
Chaos (making a new science) van James Gleick. Die chaos ontstaat als je in een
vrij eenvoudige algebraïsche formule: x=x.k.(1-x), de constante k laat oplopen in
waarde van 3 naar 4 met tussenstappen van 0,01. De lezer vindt formule en uitleg in
een gedicht waarin Vroman ook spreekt over wegwaaikrullen, rook, woest water: de
chaos, zichtbaar gemaakt op de computer. Minder poëtisch is dit alles terug te vinden
bij B.B. Mandelbrot die het begrip ‘fractal’ heeft geïntroduceerd en die zich eveneens
bezighoudt met in elkaar krullende figuren die nooit lijken op te houden omdat het
kleinste deel bij zeer sterke vergroting opnieuw een eindeloze reeks van herhalingen
laat zien.
Vanaf het eerste moment dat het begrip chaos opduikt, klinkt de vraag in hoeverre
er nu werkelijk sprake is van chaos. De x uit de algebraïsche formule gaat chaotisch
springen tussen talloze waarden, maar wie de beginformule kent en de handeling
opnieuw begint, krijgt na verloop van tijd exact dezelfde chaos. Wij kunnen de
ordening kennelijk niet becijfe-
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ren maar we kunnen wel de onzichtbare ordening, de zogenaamde chaos, opnieuw
tot in details kloppend namaken. Hoe de krullen ook draaien, ze lijken toch weer te
voldoen aan zekere wetmatigheid. Eén blik in een scanning-elektronenmicroscopische
atlas is voldoende om te beseffen dat al die bolletjes, schijfjes, draden en planken
waaruit bij vergroting onze organen blijken te bestaan, een onmogelijk na te maken
warboel vormen en tegelijk een systeem bezitten. Diezelfde ogenschijnlijke warboel
is immers terug te vinden bij elk ander zoogdier dat die organen bezit.
Niet alleen ontstaat er zo een ordening tussen levende wezens onderling - het web
van de spin; ‘het bloedweb dat wij samen zijn’ - er ontstaat bovendien iets van een
band door de tijd. Het krullen gaat door, het leven houdt niet op na onze particuliere
dood. Vroman lijkt de dood vriendelijk in de ogen te zien, hij kent hem door en door.
Hij heeft ook over de chaos geschreven in een boekje voor het Nederlands Kanker
Instituut. Vroman zag overeenkomsten tussen de gekwordende en almaar uitdijende
x-waarde en een kankercel. Kanker en dood: zij komen nogal eens voor in deze
bundel. ‘Veel van Vromans gedichten lijken mij dan ook ars moriendi-gedichten te
zijn, poëzie waarin natuurlijk vooral het leven - en hoe het geleefd moet worden centraal staat.’ Dit schreef T. van Deel en hij heeft het grootste gelijk.
Waarom krijg ik bij het lezen van veel gedichten van Vroman het gevoel dat zo
het leven moet zijn? Gaat het bij hem dan om meer dan de ‘supreme fiction’? Kan
dat? Hoe duidelijk Vroman het soms heeft over ‘letters’, ‘teksten’, ‘dit vers’, en hoe
vaak hij zich bedient van literaire vormen, procédés en omwegen - fabels,
woordgrappen, vertellingen - even dwingend wijst hij op de werkelijkheid van leven,
dood, ziekte en geluk, waarin de lezer zijn plaats probeert te vinden.
Literatuur: in de spiegeling van de fictie iets beweren dat te maken heeft met de
werkelijkheid. Bij Vroman spiegelt de werkelijkheid fascinerend helder.

4
Vroman schiet met zijn poëzie van rechts naar links, is evengoed een autonoom
dichter als een dichter die anekdotes uit zijn eigen leven gebruikt. Hij lijkt de uitersten
te combineren en hij schiet over een tussengebied heen waar veel dichters onder wie
zeer bijzondere zich ophouden. Dichters die een beschouwende of wijsgerige toon
hebben: Rutger Kopland, T. van Deel, J. Bernlef, Eva Gerlach, Willem Jan Otten,
Ad Zuiderent, Elma van Haren. En dichters die in de buurt komen van het beschrijven
van eigen ervaringen en eigen leven - de een meer dan de ander, de een ironisch, de
ander ernstig en gedreven: Benno Barnard, Elly de Waard,
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Jacques Hamelink, Judith Herzberg, Rogi Wieg, Joost Zwagerman, Herman de
Coninck, Eddy van Vliet, Esther Jansma, Anton Korteweg. Ik bespreek enkele van
deze dichters en ik kies voornamelijk op grond van de activiteit gedurende de laatste
zes jaar.
Moderne literatuur doet verslag van de breekbaarheid van onze relatie met de
wereld. Zij doet dat door de taal te ontregelen, door de huid van de taal zo dun te
maken dat het denken zichtbaar wordt. Aldus een mooie uitspraak van Kopland, die
daarmee doelde op J. Bernlef.
Wolftoon (1986), Geestgronden (1988) en De noodzakelijke engel (1990). In zijn
beste momenten zet Bernlef via zijn ontregelende taal de lezer aan het denken. Over
kijk op de wereld en op de werkelijkheid. Een terugkerend thema van Bernlef is het
werk van Pieter Jansz Saenredam. Dat is niet vreemd voor een zo zintuiglijk iemand
als Bernlef en het heeft alles te maken met zijn zoeken naar helderheid en structuur
in de wereld die hij om zich heen waarneemt. Maar het heeft ook te maken met zijn
positie tussen aards iemand en metafysicus in, tussen religie en agnosticisme. Die
lege godshuizen die Saenredam geschilderd heeft met zoveel aandacht voor de
architectuur in het volle besef dat het inderdaad monumenten waren van gelovigheid.
De titel Geestgronden wijst in dezelfde richting en in De noodzakelijke engel wordt
het thema opnieuw aangesneden. Bernlef wordt de nuchtere beschrijver van een
wereld die iets van zijn noodzakelijke metafysiek kwijtraakt en naarstig zoekt hoe
die vervangen kan worden. De noodzakelijke engel waar Bernlef over schrijft is de
glimp, de schittering in de ooghoek die ons om nauwelijks verklaarbare redenen de
wereld doet beschouwen op iets andere wijze dan we tot dat moment deden. Hij is
het kostbare moment waarop we na lange tijd blindstaren, de werkelijkheid ineens
in een helder perspectief zien. De engel maakt deel uit van de werkelijkheid, er is
niets veranderd maar alles heeft met perspectief te maken. En de oude engelen?
In een wolk van stof en steengruis
zijn ze met de sloopbal de muren in geslagen
Hier en daar ligt nog een witte veer
in de richel tussen graven
De toeristen staan te dringen bij de ingang
de gids goochelt met de feiten
In drommen schuifelen ze dicht langs de muren
wat is het hier stil, zegt er een, en wat wit.
[...]
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Minstens zo neigend tot bespiegelingen in zijn poëzie is Willem Jan Otten, die na
een tijd zwijgen als dichter in dit tijdperk weer twee bundels publiceerde: Na de
nachttrein (1988) en Paviljoenen (1991). Willem Jan Otten wordt geobsedeerd door
bijzondere situaties waarin sprake is van bijna-samenvallen,
bijna-grensoverschrijdingen, spiegeling, voyeurisme, schaduw en dubbelganger. En
steeds weer bij hem een bijzondere en een heldere benadering van de seksualiteit.
Een van de beelden die door Otten virtuoos worden uitgewerkt en waarmee hij
begrippen als lichamelijkheid, lust en identiteit kan doordenken, is het beeld van
Penelope. Aangekondigd in Na de nachttrein en volledig aanwezig in Paviljoenen.
Otten is lyrisch en essayistisch en emotionerend tegelijk.
[...]
maar 's nachts dan opent zich de onbewogen
nacht, met sterren die zij tellen moet
en denken tot één sterrenbeeld genaamd
haar man, é'en weefsel tussen talloos en
lukrake punten, en het is alsof haar huid
daarboven spant, haar huid een bovenwindse
tent en zij daarin een naakt verstand dat snakt
naar pijn, een hemelmes, zijn nagelkras.

Met haar debuut was Elma van Haren op slag een van de meest bejubelde dichters
van het tijdperk. De associatieve gedichten maakten indruk door de authentieke toon
en het zeer eigen geluid. In 1988 ontving zij de eerste Buddingh' prijs. De gedichten
uit haar debuut De reis naar het welkom geheten beginnen als anekdotes, maar wie
dan verder leest, ontmoet scheuren in de verhaaltjes, lege plekken, associaties gaan
meeklinken en bij de laatste regels is de anekdote uit het zicht verdwenen. Wel blijft
de lezer achter met verwarrende perspectieven, met vreemde personificaties.
Belangrijk lijken onderwerpen als reizen en zoeken naar contacten, naar ontmoetingen.
Waarschijnlijk wordt dit zoeken niet beloond en het contact komt niet tot stand. Er
is zelfs sprake van klemzilten tussen open en dicht. In de tweede bundel met de
veelzeggende titel De wankel werd dit uitgediept.
Dat enkele critici zich ergerden aan de weinig vaste vorm bleek haar totaal niet te
imponeren. Karaktervast voortschrijdend op de ingeslagen weg, publiceerde Elma
van Haren op de rand van het tijdvak haar derde bundel Het schuinvallend oog waar
de vorm nog verder was geopend en waar als genre-aanduiding ‘dagboekgedichten’
bij stond. Ze lijkt te balanceren, te wankelen, tussen poëzie en notitie.
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Terugwandelend naar de plaats waar ik dit poëtisch landschap voor het eerst betrad,
kom ik langs dichters die ook gevoelens en ervaringen beschrijven. Van deze groep,
nog wel in het middenterrein, maar al uitkijkend over de waterpartij van de
autobiografische dichters, tot slot een drietal voorbeelden.
Rogi Wieg is in dit tijdvak een begrip geworden. Misschien door zijn leeftijd en
de snelle toekenning van een prijs (Van der Hoogtprijs) sloeg zijn eerste bundel
Toverdraad van dagverdrijf zeer aan. Eerste bundel bij een grotere uitgeverij dan,
want Dagen in Budapest van uitgeverij Wel bleef nagenoeg onopgemerkt. Rogi Wieg
beantwoordde aan het beeld van de jonge gekwelde dichter en zijn gedichten waren
er dan ook naar. Hij durfde het aan dwars tegen de belangrijkste stromingen in
onbeschaamd romantische gedichten te schrijven. Over wat is en wat geweest is, vol
heimwee naar een vaag verleden dat hij nooit gekend heeft en dat via zijn eerste,
onopgemerkte bundel en via de biografische notitie dat zijn ouders in 1956 uit
Budapest waren gevlucht, te traceren viel tot aan de dubbele Donaustad. Zo kwam
Wieg tot een keuze tussen droomland en werkelijkheid, tussen wat we hadden moeten
worden en wat er van ons geworden is.
In De zee heeft geen manieren voerde Wieg deze thematiek door en breidde hem
uit met begrippen als ouderdom, de vader en de onwerkelijkheid van het gewone
leven, de stad en de tijd. Ook in zijn derde bundel Roze brieven toonde hij zich steil
in de romantische leer. Dat ging op den duur irriteren en veel critici keerden zich
van hem af. Zoiets is in Nederland een tamelijk algemeen verschijnsel, na enkele
schouderklopjes een oplawaai verkopen, nooit trouw zijn aan een voorkeur. Voorlopig
heeft Wieg gedicht op een wijze die hoorde bij zijn leeftijd en dat sloeg kennelijk
aan. Hij heeft nog alle tijd om zijn thematiek te verrijken en hij heeft al enkele mooie
liefdesgedichten geschreven.
Eind 1989 vond de vreemdste happening van het tijdperk plaats: een krachtmeting
tussen de Maximalen en de Nieuwe Wilden. Wat een herhaling van Carré 1966 had
moeten worden, werd een gooi- en smijtpartij, eindigend in de hartekreet ‘kutwijf’
aan het adres van Elly de Waard en de wrekende droge ‘tok’ van de microfoon die
op het hoofd van de roepster werd gehamerd. De Maximalen beseften toen al dat ze
als groep niet meer bestonden, de Nieuwe Wilden bleven een leven leiden aan de
rand van de poëzie met hun steeds minder zeggende produkten uit de school van Elly
de Waard. Niet de lerares zelf. Die schreef in het tijdvak gedichten die beslist wel
opvielen.
In 1986 verscheen Een wildernis van verbindingen: tweeëntachtig gelijkvormige
gedichten die tezamen het epos beschrijven van een eindi-
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gende liefde. Soms in sterke beelden en in krachtige taal. Veel beelden waren ontleend
aan de natuur. Met alle pathos die de gedichten ook bevatten, was het een overtuigende
uiting van een overtuigend gevoel.
Veel minder van kwaliteit was Onvoltooiing uit 1988. Merkwaardig was dat de
opdracht ‘voor Caroline’ correspondeerde met de inhoud van enkele gedichten,
waardoor de gedichten een te persoonlijke indruk maakten en de lezer niet toelieten.
In de inhoud stonden steeds tegenover elkaar de begrippen natuur en literatuur, natuur
en letters. Tamar wees op de grove onrechtvaardigheid dat de eerste bundel was
doodgezwegen en dat de tweede bundel door tallozen werd afgekraakt waarbij dan
werd toegegeven dat vergelijkenderwijs de eerste veel mooier was.
Als laatste voorbeeld Jacques Hamelink die in dit tijdvak gedichten schreef die
zo dicht staan bij het eigen leven dat ik hem ook als eerste bewoner van het poëziepark
had kunnen ontmoeten. Maar Hamelink doet met de biografische feiten wel vreemde
dingen. Herinneringen aan het verdwenen licht uit 1986 is opgedragen aan zijn vader
Jan Hamelink en bedoeld als een monument voor die vader. In 1987 kwam Sacrale
komedie uit. Weer een dikke bundel, die nu een herschrijving leek van de bijbel. In
soms prachtig geschreven, soms kolderieke, soms meesterlijke, soms flauwe
navertellingen van bijbelpassages, typeert Hamelink wat hem altijd in deze verhalen
aangegrepen heeft. Vaak richt hij zich al vertellend tot het titelpersonage en altijd
benadert hij het verhaal uiterst persoonlijk. Het is Hamelinks bijbel, die dan ook
eindigt met ‘het boeket ik’, gedichten die soms tot geheimtaal kunnen vervallen voor
wie niet op de hoogte is van Hamelinks doen en laten. In ‘Asaels rust’ wordt een
monument opgericht voor zijn zoon Asael die leefde in augustus 1984. Ontroerend,
biografisch, maar weer met een bijbelse notatie en een soms fabelachtige
woordwoekering tot poëzie gemaakt.

5
Indelen van gedichten en plaatsen van dichters in een overzichtelijk landschap zijn
bezigheden waar weinig zegen op rust. Te veel gedichten onttrekken zich aan een
indeling, te veel dichters blijven wandelen. Dat is een goed teken voor de poëzie.
Met kwaliteit heeft zo'n indeling niet te maken. In mijn gedroomde bloemlezing
uit de jaren 1985-1991 zou ik naast de hele afdeling ‘Persephone herrezen’ en de
slotgedichten uit de laatste bundel van Faverey, en ‘Zo helder is het werkelijk zelden’
en ‘Droom’ en ‘De laatste dagen van de zomer’ van Kouwenaar, zeker van Eybers
‘In memoriam sororis’ en ‘Sy sit op die rand van haar bed’, van Willem van Toorn
‘Landschap met vader’ opnemen. En vele gedichten uit het middengebied. En ‘Juni
juni’ van Ed Leeflang.
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Zo ben ik met zevenmijlslaarzen door het poëzielandschap gebanjerd. Springend van
poëzie die een weergave is van het leven, naar poëzie die autonoom is, zelf
werkelijkheid is en niet verwijst naar een werkelijkheid en dan langzaam weer terug
naar de soort waarmee ik begon. Zonder twijfel heb ik heel wat vertrapt.
Is het een saai tijdperk geweest vol gelijkheid en zonder afwisseling? Zijn er nog
wel verschillen? Als hermetische en anekdotische dichters op elkaar lijken en als de
verschillen tussen dichters als Kouwenaar en Lucebert gradueel zijn, wat ik allemaal
beweerde, is het dan niet juist over gelijkvormigheid te spreken?
Iedere goede dichter zet werkelijkheid om in taal, iedere goede dichter zoekt
beelden die iets verduidelijken. Het verschil tussen de gedichten wordt ook niet aan
het licht gebracht door de vraag óf ze dit doen, maar door de vraag hóe ze dit doen.
Hoe scheef de werkelijkheid terechtkomt in de poëtische taal: dat bepaalt de kwaliteit
van elk gedicht. Dat maakt dus ook altijd alle verschillen. De lezer mag het als eerste
uitmaken.

Het literair klimaat 1986-1992

87

Maarten van Buuren
Het essay en de media
Het essay
Het essay is een diffuus genre dat zich moeilijk laat afbakenen van belendende genres
zoals reisverhaal, biografie en autobiografie, literaire kritiek, geschiedschrijving,
journalistiek en, vooral de laatste jaren, roman. De vraag waarvan ik aanvankelijk
uitging, welke ontwikkeling het essay de laatste jaren heeft doorgemaakt, kan moeilijk
worden losgemaakt van de algemene vraag wat er onder een essay moet worden
verstaan. Om een zo objectief mogelijk antwoord te geven op die twee vragen heb
ik over de periode 1985-1990 een globale inventaris gemaakt van alle boeken die in
ruime zin tot het essay kunnen worden gerekend. Dat levert een kleine duizend titels
op. Daaruit heb ik een selectie gemaakt van tweehonderd titels op basis van drie
kenmerken die me voor het literaire essay wezenlijk lijken: 1 Het essay moet
beschouwend van aard zijn; 2 Het moet vanuit persoonlijke stellingname geschreven
zijn; 3 Het moet zich door zijn stilistische kwaliteit onderscheiden als literair genre.
Hoewel ik besef dat mijn eigen oordeel onvermijdelijk meespeelt bij de selectie,
denk ik toch dat de tweehonderd titels een representatief beeld geven van het essay
van de laatste jaren.
Het grootste deel van de stapel bestaat uit bundels met stukken en stukjes die voordien
in diverse periodieken verschenen. Er zijn maar eenenvijftig titels die als
oorspronkelijke boekpublikatie verschenen en zelfs dat aantal is geflatteerd. Het gaat
in bijna alle gevallen om teksten van lezingen, niet om oorspronkelijk werk in strikte
zin. Er zijn boeken bij waarin lezingen tamelijk willekeurig bijeen werden gebracht,
zoals Aan het woord van Harry Mulisch (1986) en Mondelinge mededelingen van
W.F. Hermans (1987).
Maar de meer opvallende titels in deze categorie zijn de lezingencycli die door
schrijvers en critici werden gegeven op uitnodiging van universiteiten en stichtingen
voor literaire activiteiten. De Albert-Verweylezingen zijn daar een goed voorbeeld
van. Ze werden ingesteld door de Leidse Universiteit in samenwerking met de
Stichting voor Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, om schrijvers en universiteit
dichter bij elkaar te
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brengen. De lezingen van Dick Hillenius werden gebundeld in De hersens een eierzeef
(1986), die van Gerard Reve in Zelf schrijver worden (eveneens 1986), van Doeschka
Meijsing in Hoe verliefd is de toeschouwer? (1987) en van Frans Kellendonk in
Geschilderd eten (1988).
Groningen volgde het Leidse voorbeeld. In 1987 werd een eerste ‘gastschrijver’
uitgenodigd met hulp van de Stichting voor Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.
In de daarop volgende jaren viel de keus op ‘gastcritici’; zij werden vanaf 1988
gesubsidieerd door de stichting Schrijvers School Samenleving. Ook deze lezingen
werden achteraf als essays gepubliceerd: H.C. ten Berge De verdediging van de
poëzie (1988), Aad Nuis Een stem in je hoofd (1989), Arnold Heumakers Onleefbare
waarheden (1990), J.F. Vogelaar Speelruimte (1991).
Ook werden er cycli georganiseerd door literaire stichtingen, waarvan de Brandende
Kwestie en Erflaters van de twintigste eeuw (1988-'89), georganiseerd door de SLAA,
het bekendst waren. Sommige lezingen werden in uitgebreide en bewerkte vorm
naderhand als aparte essays uitgegeven: Carel Peeters Postmodern (‘Een polemisch
essay’, 1987); Gerrit Krol Voor wie kwaad wil (1990), de overige werden in Vrij
Nederland gepubliceerd en later gebundeld als De Brandende Kwestie (1985) en
Erflaters van de twintigste eeuw (1991).
Ten slotte waren er de jaarlijks terugkerende prestigelezingen die door universiteiten
meestal in samenwerking met een dag- of weekblad georganiseerd werden onder de
naam van een illustere voorganger: de Huizinga-lezingen, Van der Leeuw-lezingen,
Joop den Uyl-lezingen. Het zou de moeite lonen dieper in te gaan op de vraag waarom
die lezingen in korte tijd tot een soort rage zijn uitgegroeid. Ik volsta hier met de
opmerking dat de meeste lezingen achteraf in dag- of weekblad werden afgedrukt,
maar dat een enkele lezing als essay in boekvorm werd gepubliceerd (Gerrit Komrij
Over de noodzaak van tuinieren, Huizinga-lezing 1990).
De ‘oorspronkelijke’ boekpublikaties omvatten een aantal biografische essays, zoals
De levende stilte van Stig Dagerman van Jeroen Brouwers (1985); Het matrassengraf
van Martin van Amerongen (over Heinrich Heine, 1986); Een evenwichtskunstenaar
van Cyrille Offermans (over Paul Klee, geschreven in opdracht van het Fonds voor
de Letteren, 1989) en Vincent Literator van W.F. Hermans (1990). Het gaat in drie
van de vier gevallen om essays van bescheiden omvang. Het enige boek dat zich
onderscheidt door zijn kloeke formaat is Jan Fontijns Tweespalt, over het leven van
Frederik van Eeden (1990), een proefschrift dat academische gedegenheid paart aan
stilistisch meesterschap.
Tot de nog resterende titels behoren een paar gelegenheidsteksten die
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in opdracht werden geschreven: Rudy Kousbroek Nederland een bewoond gordijn
(Boekenweekgeschenk 1987), Dolf Cohen/Hugo Brandt Corstius Liegen, loog,
gelogen (Bijenkorf Boekenweekgeschenk 1987).
Slechts twee van de eenenvijftig titels zijn in strikte zin oorspronkelijke essays in
boekvorm: het kleine, maar zeer mooie Denken is een lust van Willem Jan Otten
(1985) en Wat is creativiteit? van S. Dresden (1987).
Het leeuwedeel van het corpus, honderdnegenenveertig boeken om precies te zijn,
bestaat uit bundels met kortere of langere stukken die eerder in periodieken
verschenen. Wat is de herkomst van die stukken? Er is wat speurwerk voor nodig
om daar achter te komen, want de bronnen worden soms wel, soms fragmentarisch,
soms niet vermeld. Een klein deel van de verzameling (drieëntwintig) zijn bundels
artikelen uit literaire tijdschriften en vakbladen. Daartoe behoren Charles B. Timmer
Russische Notities, 1985 (Tirade, Maatstaf, De Tweede Ronde); Stefan Hertmans
Oorverdovende steen, 1986 (Poëziekrant, Restant, Yang); Enno Endt Mooi gebruld,
leeuw, 1986 (diverse literaire tijdschriften en vakbladen); J.J.A. Mooij De wereld
der waarden, 1987 (diverse literaire tijdschriften en vakbladen); Piet Meeuse De
slang die in zijn staart bijt, 1987 (De Revisor); Cornelis Verhoeven De letter als
beeld, 1987 (diverse filosofische vakbladen); Robert Anker Olifant achter blok, 1989
(De Revisor, Tirade); T. Lieske Een hoofd in de toendra, 1989 (Tirade).
Een bijna even grote groep bundels (zevenentwintig) bestaat uit bijdragen die deels
voor literaire tijdschriften, deels voor dag- en weekbladen werden geschreven.
Karakteristieke vertegenwoordigers zijn Cyrille Offermans De mensen zijn mooier
dan ze denken, 1985 (NVT, Raster, NWT/De Groene, VN) en Niemand ontkomt, 1988
(Raster, Over Multatuli/VN, De Groene); Andreas Burnier Essays 1968-1985, 1985
(Hollands Maandblad, Tirade, Opzij/NRC, de Volkskrant); Gerrit Krol De schriftelijke
natuur, 1985 (Gids, Revisor/de Volkskrant, NRC, VN); T. van Deel De komma bij
Krol, 1986 (Revisor, Tirade, Ons Erfdeel/VN, Trouw); Kees Verheul Een volmaakt
overwoekerde tuin, 1987 (Revisor/NRC, VN); August Willemsen De taal als bril,
1987 (diverse literaire tijdschriften en kranten); J.F. Vogelaar Terugschrijven, 1987
(Raster/De Groene, de Volkskrant); Charlotte Mutsaers Kersebloed, 1990 (HM, Raster,
Tirade/NRC); Maarten 't Hart Een dasspeld uit Toela, 1990 (Hollands Maandblad,
Over Multatuli/NRC, VN).
Het grootste aantal titels (honderdvier) bestond uit bijdragen aan dagen weekbladen.
Ik maak een verschil tussen de grotere stukken (eenenvijftig titels) en de colums,
hoewel de grens niet duidelijk te trekken valt. Tot de bundels met grotere stukken
behoren Gerrit Komrij De gelukkige
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schizo, 1985 en Lof der simpelheid, 1988; Armando Krijgsgewoel, 1985; K. Schippers
De berg en de steenfabriek, 1986 en Museo Sentimental, 1989; Frans Kellendonk
De veren van de zwaan, 1986; H.J.A. Hofland Het kruiend wereldbeeld, 1987; Jan
Blokker Het hart van Europa, 1987; W.F. Hermans Door gevaarlijke gekken omringd,
1988; Rudy Kousbroek De onmogelijke liefde, 1988 en De archeologie van de auto,
1989 en Einsteins poppenhuis, 1990; Piet Grijs Vrijdag? Dit moet cultuur zijn!, 1989;
A. Tilroe De blauwe gitaar, 1989.
De relatief grootste groep van die essays in krantvorm (drieënvijftig) is het meest
omstreden: de columns. Ze zijn vaak moeilijk te onderscheiden van de kleinere
essays, hetzij omdat bepaalde bundels zowel langere als kortere bijdragen bevatten,
die dan respectievelijk ‘essays’ en ‘columns’ worden genoemd (dat is het geval bij
de bovengenoemde bundels van Kellendonk en Hermans), hetzij omdat bepaalde
reeksen ‘kleine essays’ van vergelijkbare of gelijke lengte zijn als columns
(bijvoorbeeld Gerrit Komrij's Humeuren en temperamenten). Tot de columns reken
ik bundels als Hans Ree Een man merkt nooit iets, 1985; Beatrijs Ritsema Kijk uit,
achter je!, 1985 en Fata morgana's, 1988; Gerrit Komrij Verzonken boeken, 1986
en Humeuren en temperamenten, 1989; Jan Blokker Het station van Heerenveen,
1986; Emma Brunt Een theemuts vol tragiek, 1986; Gerrit Krol Bijna voorjaar, 1986
en Helmholz' paradijs, 1987; Kees Fens Een gedicht verveelt zich niet, 1987; Kees
Fens/A.L. Boom Een jas voor het leven, 1990; H. Brandt Corstius Denk na, 1988;
H. Brandt Corstius/Battus Een kettertje verschik, 1988 en Le dichtstal, 1988; Bas
Heijne Heilige monsters, 1989.
Mag ik de column wel tot het literaire essay rekenen? Volgens velen mag dat niet.
K.L. Poll vond de column te klein en te gewild grappig, een ‘kermis van de
kleinspraak’ (Hollands Maandblad 1979); een Raster-medewerker (waarschijnlijk
Vogelaar) vond ze veel te oppervlakkig; hij verwijt de columnist anti-intellectualisme,
gebrek aan specialistische kennis en minachting voor onderzoek en theorie (Raster
10, 1979). Tegen die aanvallen nam Hofland stelling door op te merken dat
columnisten, over een langere periode gerekend, alle belangrijke problemen met
vaak grote scherpzinnigheid analyseren en daarbij gebruik maken van een prikkelende
stijl om een groot publiek te boeien. Ook Nicolaas Matsier relativeerde de aanvallen
door erop te wijzen dat Poll en Vogelaar tijdschriftredacteuren zijn die hun best doen
om hun ‘door de krant ontmantelde ivoren torens’ in bescherming te nemen. Het
meest geuite bezwaar is de moeheid door verzadiging. Het waren de columnisten
zelf (Blokker, Hofland, Donner, Ten Braven) die een inflatie van het genre
signaleerden en een pleidooi hielden voor de kwaliteitscolumn. Waaraan kan die
kwaliteit
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worden afgemeten? Een van de criteria is bundeling. Columns die worden gebundeld
zijn columns die hun houdbaarheid bewezen hebben en dat is een indicatie voor
literaire kwaliteit. Opmerkelijk is dat de overgang van ongesorteerde krantestukjes
naar bundel vaak wordt gemarkeerd door de term ‘essay’. Gerrit Krols column
Digitaal (verschenen in 1984-1986 in de Volkskrant) kreeg na publikatie als Helmholz'
paradijs (1987) de ondertitel Essays over kunst en wetenschap. Matsier constateert
terecht dat ‘de literaire column, per definitie, de column (is) die bij bundeling
houdbaar blijkt te zijn, of zelfs wint doordat de samenhang dwingend is; het is die
samenhang die ervoor zorgt dat de columns kunnen gaan gelden als verhalen- of
essaybundels’. Afzonderlijke columns zijn blijkbaar te klein om aanspraak te maken
op de titel ‘essay’. Ze moeten samenscholen om het moment af te dwingen waarop
hun kwantiteit, om het zo te zeggen, in kwaliteit omslaat. Nu kan men zich afvragen
wanneer dat moment zich precies voordoet. Met hoe veel moeten de columns zijn
en hoe goed moeten ze samenspelen om als team aanspraak te mogen maken op de
kwalificatie ‘essay’? Op die vraag kan ik geen zinnig antwoord geven. Het is
misschien eenvoudiger om alle columns te beschouwen als (kleine) essays en je
vervolgens af te vragen welke van die essays literair waardevol zijn. Die benadering
doet bovendien recht aan de verandering die de column teweeg heeft gebracht in de
opvatting van wat onder een ‘essay’ verstaan wordt, een verandering die niet alleen
de stijl betreft, die lichtvoetiger is dan vroeger en ontdaan van allerlei
zwaarwichtigheden zoals literatuurverwijzingen en noten, maar ook de
onderwerpskeuze, die meer dan vroeger is afgestemd op de actualiteit, en de lengte
die in tegenstelling tot de betrekkelijk lange beschouwing van vroeger nu kort tot
ultrakort is, in lengte variërend van krantepagina tot krantekolom. De column is
misschien wel de meest karakteristieke uitingsvorm van het essay op dit moment.
Een overzicht van de literaire prijzen lijkt die stelling te bevestigen. Tussen 1985 en
1991 werden vijftien essayprijzen toegekend. Tien daarvan waren bestemd voor een
bepaalde titel, vijf voor een oeuvre. Van de titelprijzen ging er één naar een
oorspronkelijke boekpublikatie: S. Dresdens Wat is creativiteit? (J. Greshoffprijs
1988), een naar een bundel tijdschriftartikelen: Hugo Brandt Corstius Rekenen op
taal (Busken Huetprijs 1985). Twee werden er toegekend aan bundels artikelen die
in literaire tijdschriften en dag- en weekbladen verschenen: Andreas Burnier Essays
1968-1985 (Busken Huetprijs 1987) en Jacq Firmin Vogelaar Terugschrijven (Busken
Huetprijs 1989). Zes prijzen gingen naar stukken in dag- en weekbladen: K. Schippers
Museo Sentimental (J. Greshoffprijs
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1990); Jan Wolkers Tarzan in Arles (Busken Huetprijs 1991); Jaap van Heerden
Wees blij dat het leven geen zin heeft (Dr. Wijnaendts Franckenprijs 1991); Marita
Mathijsen De geest van de dichter (Multatuliprijs 1991). Die laatste onderscheiding
was opmerkelijk, omdat hier een romanprijs werd toegekend aan een bundel ‘fictieve’
vraaggesprekken met negentiende-eeuwse schrijvers. Van de zes prijzen gingen er
twee naar columnisten: Jan Hein Donner Na mijn dood geschreven (Henriëtte Roland
Holstprijs 1987) en Renate Rubinstein Nee heb je (J. Greshoffprijs 1986). De
oeuvreprijzen voor essayistiek gingen naar Carel Peeters (Dr. Wijnaendts
Franckenprijs 1985), Kees Fens (Frans Erensprijs 1985 en P.C. Hooftprijs 1990),
Charles B. Timmer (Belle van Zuylenprijs 1987) en Hugo Brandt Corstius (P.C.
Hooftprijs 1987). Van die laureaten publiceerde alleen Timmer het merendeel van
zijn werk in literaire bladen, de anderen schreven het grootste deel van hun werk
voor dag- en weekbladen; Fens en Brandt Corstius deden dat voornamelijk in de
vorm van columns. Van de vijftien essayprijzen ging er dus één naar een essay in
boekvorm, twee naar een oeuvre in tijdschriftvorm, twee naar een mengsel van
tijdschrift en krant en tien naar bundels stukken uit de krant, waarvan vijf naar bundels
columns.
Ik doe nu een stap van tien jaar terug in de tijd. In de periode 1975-1981 werden
er dertien prijzen toegekend aan essayistisch werk, waarvan negen aan een
afzonderlijke titel en vier aan een oeuvre. Drie van de titelprijzen gingen naar
oorspronkelijke boekpublikaties en dat betrof in alle drie gevallen boeken waarvan
ik betwijfel of ze nu nog als essay beschouwd zouden worden: Rico Bulthuis De dag
na donderdag (autobiografische aantekeningen uit de crisisjaren), Inez van Dullemen
Vroeger is dood (herinneringen aan de aftakeling en dood van haar ouders) en Johan
Goudsblom Balans van de sociologie (inleidend studieboek). Zij ontvingen
respectievelijk de Bijzondere prijs van de Jan Campert-stichting 1975, 1976 (een
voorloper van de J. Greshoffprijs) en de Busken Huetprijs 1975. Twee waren bestemd
voor gebundelde bijdragen aan literaire tijdschriften: Jeroen Brouwers' Kladboek en
Jacques Hamelinks In een lege kamer een garendraadje (bekroond met de Dr.
Wijnaendts Franckenprijs 1981 en de Busken Huetprijs 1981), drie voor mengelwerk
van tijdschriften/kranten: Kees Verheul Verlaat debuut, Andreas Burnier De
zwembadmentaliteit en Maarten 't Hart De som van misverstanden (respectievelijk
Busken Huetprijs 1977 en J. Greshoffprijs '78 en '80) en een aan weekbladartikelen,
of liever, gezien hun lengte van drie tot vijf pagina's, columns: Gerrit Komrij's
Papieren tijgers (Busken Huetprijs 1979). Van de vier oeuvreprijzen gingen er twee
naar auteurs die grotendeels in tijdschriften publiceerden: Paul Rodenko ontving
postuum de Dr.
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Wijnaendts Franckenprijs 1977, Cornelis Verhoeven de P.C. Hooftprijs 1978. De
P.C. Hooftprijs 1981 ging naar Karel van het Reve, wiens oeuvre zowel in tijdschrift
als in krant ontstond, en die van 1975 was voor Rudy Kousbroek, vrijwel uitsluitend
werkend voor de krant. Dat levert (met enige voorzichtigheid voor de
oeuvre-kwalificaties) de volgende verdeling van essayprijzen op: drie boekpublikaties,
vier tijdschriften, vier mengbundels tijdschrift/krant, een krant en een
weekbladcolumn.
Doe ik nog een stap terug dan levert dat, voor de periode 1965-'71, het volgende
beeld op: van de vijftien prijzen gingen er zes naar boekpublikaties, vijf naar
tijdschriften, twee naar de gemengde groep tijdschrift/krant en twee naar het weekblad.
Het gaat in alle gevallen om titelprijzen. Er werd maar één oeuvreprijs toegekend in
die periode, de P.C. Hooftprijs 1966, en wel aan W.J.M.A. Asselbergs (Anton van
Duinkerken). Gezien diens drukke activiteiten op alle mogelijke gebieden: weekblad,
literaire tijdschriften, vakbladen en boeken is zijn oeuvre moeilijk tot een categorie
te rekenen. Ik zal deze prijs hier niet meetellen. Vijf van de zes bekroonde essays in
boekvorm zijn volumineuze en erudiete studies, vaak academische proeven van
meesterschap; P. Buijnsters voor het eerste hoofdstuk van zijn dissertatie over Rhijnvis
Feith, J.J. Oversteegens dissertatie Vorm of vent, J. Presser Ondergang, Ben Sijes
De arbeidsinzet, Pierre H. Dubois Marcellus Emants en Willy Roggeman De ringen
van de kinkhoorn. Bij de bundels tijdschriftbijdragen vallen de serieuze,
vakspecialistische artikelen op van C.F.P. Stutterheim Conflicten en grenzen en T.A.
van Dijk Taal, tekst, teken. In deze categorie bevinden zich verder H. Drion Het
conservatieve hart, H. Romijn Meijer ‘Bij de dood van Carlos Williams’ (hij ontving
daarvoor de Essayprijs van de gemeente Amsterdam 1965 - de voorloper van de
Busken Huetprijs - ‘voor een in een tijdschrift gepubliceerd essay’, dat was in zijn
geval Hollands Maandblad van oktober 1965) en Paul de Wispelaere Met kritisch
oog. In de categorie tijdschrift/krant werden bekroond Jacques den Haan Een leven
als een oordeel en Rudy Kousbroek Revolutie in een industriestaat. In de categorie
dag- en weekblad ten slotte H.A. Gomperts De geheime tuin.
Een samenvattinkje maakt aanschouwelijk hoe sterk de waardering van het essay
in de loop van vijfendertig jaar verschoven is van boek- en tijdschriftpublikaties naar
krantestukken waarbinnen, in de laatste jaren, het accent is komen te vallen op de
column.
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overzicht van literaire prijzen, toegekend aan essays
boek

tijdschrift

'65-'71

6

6

tijdschrift/krantkrant
‘essay’
2
1

'75-'81

3

4

4

1

1

'85-'91

1

2

2

5

5

‘column’
-

Wat is de oorzaak van die verschuiving? De belangrijkste reden is dat de dag- en
weekbladen meer plaats zijn gaan inruimen voor beschouwende stukken, ik denk
aan de vele literaire en culturele supplementen die in de betreffende periode werden
opgericht. Als gevolg daarvan konden zich essayistische talenten ontplooien, zoals
Kousbroek, Hofland, Komrij en Schippers, die zich in het verleden weliswaar
bemoeiden met literaire tijdschriften (Kousbroek was vlak na de oorlog medeoprichter
van Braak, Hofland werkte mee aan Podium, Komrij is redacteur van Maatstaf,
Schippers was redacteur van Barbarber en Hollands Diep), maar die het grootste
deel van hun werk in de krant publiceerden. Als gevolg daarvan gingen ook essayisten
die in literaire tijdschriften naam hadden verworven hun aandacht verleggen naar de
krant. De bekendste voorbeelden zijn W.F. Hermans, die na de oorlog onder meer
publiceerde in Literair Paspoort, Criterium en Podium (van de twee laatste bladen
was hij nog een tijdje redacteur), maar die zich later uitsluitend is gaan oriënteren
op de krant; Hugo Brandt Corstius, die zijn werk aanvankelijk voor een groot deel
in tijdschriften publiceerde, maar later vrijwel alleen in de krant, en Kees Fens, die
begon als recensent bij De Linie, daarna medeoprichter en redacteur was van Merlyn,
en die zich ten slotte vrijwel uitsluitend wijdde aan de krant.
De krant heeft plaats ingeruimd voor de essayisten en de essayisten hebben die
plaats ingenomen om twee voor de hand liggende redenen, namelijk honorarium en
omvang van het publiek - twee zaken waarin het literaire tijdschrift niet met de krant
kan concurreren. Een bijkomende reden voor de zuigkracht van de krant is wellicht
de toenemende erkenning van de krant als plaats waar literair waardevolle (en niet
louter journalistieke) stukken worden gepubliceerd.
Ik denk dat die verplaatsing is verlopen in fasen die goed van elkaar moeten worden
onderscheiden. De krant is begonnen met het inruimen van meer plaats voor
beschouwende stukken; die plaats is in de loop van de tijd door een groep schrijvers
ingenomen die zich heeft aangepast aan de specifieke voorwaarden die de krant stelt:
standaardlengte, stijl, actualiteit (Kees Fens heeft gewezen op het dwingende karakter
van die voor-
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waarden); het beste deel van hun produktie werd, een fase later, erkend als literair
waardevol: de toekenning van de P.C. Hooftprijs 1975 voor essayistisch werk aan
Rudy Kousbroek en het eerst niet (1984) en uiteindelijk wel (1987) uitreiken van die
prijs aan Hugo Brandt Corstius vormen de mijlpalen in die erkenning; met die
erkenning is ten slotte een verandering bekrachtigd van wat onder het ‘essay’ moet
worden verstaan.
Laat ik een speculatie wagen aan de reden waarom kranten plaats zijn gaan
inruimen voor het ‘essay’. Het is te simpel om te zeggen dat massamedia interessante
genres wegroven bij hun kleinere broertjes, want wat zijn massamedia? Nog niet zo
lang geleden sloeg dat woord op krant en radio, nu vrijwel uitsluitend op de televisie.
Het is de vraag of het voorvoegsel ‘massa’ voor de schriftelijke media nog wel op
zijn plaats is. De explosieve groei van de televisie heeft de zich van schrift bedienende
media zozeer in een culturele marge gedrongen dat het hele verschijnsel van
schriftelijke communicatie onderhand beschouwd mag worden als een belang van
minderheden. Ik denk dat het eerder zo is dat de dag- en weekbladen zich gericht
hebben op datgene wat het enige echte massamedium niet of moeilijk kan: deskundig
en gedetailleerd achtergrondcommentaar, tegendraadse en vooral goed geschreven
kritiek op recente ontwikkelingen. In die heroriëntatie past het essay.
Welke betekenis hebben deze verschuivingen voor het literaire tijdschrift? Ik denk
dat de literaire tijdschriften zich ten opzichte van de dagen weekbladen net zo
gedragen als die bladen ten opzichte van de televisie: ze maken gebruik van de marges
die de sterkere periodieken hun toestaan en richten hun aandacht op die genres die
voor de krant niet interessant zijn: poëzie, vakliteratuur, voorpublikaties.
Literaire tijdschriften zijn vanaf hun ontstaan voortdurend van aard veranderd,
voor een belangrijk deel omdat het veld van media waarvan ze deel uitmaakten
voortdurend veranderde. Ons eerste literaire tijdschrift, Cornelis Loosjes' Vaderlandse
Letteroefeningen (1762), hield zich overwegend met culturele thema's bezig: politiek,
medicijnen, theologie, wiskunde, moraal. Het literaire aandeel bleef beperkt tot wat
besprekingen die maar een bescheiden plaats tussen de niet-literaire artikelen innamen.
In de Letteroefeningen is geen oorspronkelijk literair werk te vinden, het criterium
dat tegenwoordig als het meest karakteristieke geldt voor het literaire tijdschrift. Ook
het eerste literaire tijdschrift in de moderne zin van het woord, De Nieuwe Gids
(1885), bestond hoofdzakelijk uit besprekingen (literaire kroniek) en filologische
artikelen. Inmiddels is de recenserende functie geheel overgenomen door dag- en
weekbladen; de filologische en andere wetenschappelijke en filosofische bijdragen
hebben hun weg gevonden naar de desbetreffende vakbladen. Het huidige literaire
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tijdschrift beweegt zich, kortom, in een gebied dat veel smaller is dan honderd of
zelfs vijftig jaar geleden en waarvan de basis de afgelopen jaren verder is versmald
omdat het niet langer het forum is voor de spraakmakende essayistiek.
De media vormen, van de kleine literaire bladen tot de allesoverheersende televisie,
een systeem waarin de sterkste media de speelruimte dicteren waarin de zwakkere
media zich bewegen. De verschuiving die ik heb proberen zichtbaar te maken komt
er in laatste instantie op neer dat het essay een veranderlijke positie heeft in dat
systeem. De veranderingen die het heeft ondergaan, hebben te maken met de
veranderingen van het systeem als geheel.
Ik wil ten slotte een paar kenmerkende vertegenwoordigers van het huidige essay
bespreken: Brandt Corstius, Fens/Boom, Komrij, Kousbroek en Krol. Welke
ontwikkeling heeft hun werk de laatste zes jaar doorgemaakt? Wat zijn de specifieke
kenmerken van hun stijl? Ik zal een klein fragment kiezen uit hun werk van de laatste
jaren en van daaruit wat algemene lijnen trekken.

Hugo Brandt Corstius
Battus onderscheidt zich als beoefenaar van de ‘vrolijke taalkunde’ (de benaming is
van Nicolaas Matsier) van zijn alter ego's Hugo Brandt Corstius, Piet Grijs en Dolf
Cohen. Hij schreef drie vermakelijke studies, waarvan twee de opmaat vormen tot
de systematische exploratie van alle verzamelingen woorden die door vervanging
van een letter door een andere letter een nieuw woord opleveren, zoals l/k in Een
kettertje verschik en d/l in Le dichtstal, om beide titels maar als voorbeeld te nemen.
Het andere drietal schreef essays met de respectievelijke lengte van column,
vrijdag-stuk en verhaal. De actualiteit wordt daarin op de korrel genomen. Vooral
politici moeten het ontgelden.
Alle vier schrijvers hebben een aan leedvermaak grenzend plezier om de lezer aan
het denken te zetten. Brandt Corstius meldt in een van zijn columns dat Chinezen
een doosje hebben ontdekt met daarin een paar korrels van het gecremeerde lichaam
van Boeddha (2500 jaar geleden gestorven). Dat bericht legt hij naast het voorstel
van de heer Geertsema om kernafval op te slaan in een schuur. Het is aan de lezer
om (een weinig geassisteerd door Brandt Corstius) de verbinding te leggen dat als
een paar korrels Boeddha niet langer dan 2500 jaar veilig kunnen worden bewaard
het wel helemaal een illusie is om aan te nemen dat radioactief afval (dat immers
veel langer gevaarlijk blijft) wel veilig kan worden opgeborgen in een schuur.
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Piet Grijs maakt ergens het verschil tussen differentiële en integrale kunst.
Differentieel zijn foto's, Freud, poëzie en Krol. Integraal zijn film, Jung, proza en
Burnier. Grijs' voorkeur gaat uit naar de eerste aanpak en hij geeft daar indirect mee
te kennen hoe hij zelf schrijft. Hij differentieert zijn observaties, het is aan de lezer
die te integreren.
De essays (die overigens vaak een verhalend karakter hebben) gehoorzamen
gedeeltelijk aan de wetten die Battus dierbaar zijn, maar die wetten zijn verstopt.
Dolf Cohen gaat in Liegen, loog, gelogen op weg naar de begrafenis van grootmeester
Lex Levé. Cox Habbema rijdt met hem mee. Hij heeft haar ooit in contact gebracht
met de grootmeester op een partijtje van Max Pam. Bij de begrafenis raakt Dolf aan
de praat met Olga. ‘“Wie macht kocht, legt het loodje,” zei Olga. “Wat een lef maf
koffie drinken op een begrafenis,” zei ik. “Jij bent een lekkere kokker, makker,”
sprak Olga. Ik wist dat ik verslagen was.’ In de zinnen komen steeds reeksen voor
van drie opeenvolgende woorden die beginnen met de eerste letters van de namen
van Lex, Cox en Max. Olga houdt dat spel langer vol dan Dolf en wint. De inhoud
van die zinnetjes doet er minder toe dan de onuitgesproken regel waaraan ze
beantwoorden. De inhoud beweegt zich, kun je ook zeggen, binnen de smalle marges
die de regel toestaat. Van de drie personen met gelijkvormige namen bestaan er ten
minste twee echt. Vertelt Brandt Corstius een waar gebeurd verhaal en beschrijft hij
de daarin voorkomende patronen als de regels van een ongeschreven grammatica?
Of verzint hij een taalkundig spel dat hij invult met bestaande namen? Wie tussen
een van beide kiest, loopt erin. Daarover gaat Liegen, loog, gelogen.
Piet Grijs vindt de ANS (Algemene Nederlandse Spraakkunst) een saai boek. Het
staat vol met grammaticaregels die steeds met voorbeeldzinnetjes worden geïllustreerd.
Waarom schrijft niemand een boek, vraagt Grijs zich af (hij noemt een paar
kandidaten, maar zou dat boek het liefst zelf schrijven) waarvan de opeenvolgende
zinnen de structuur hebben van de ANS? Dat boek moet natuurlijk lezen als een
roman, alleen de ingewijde lezers zouden weten dat het stijf staat van de onderliggende
regels. Brandt Corstius heeft zich tot nu toe beperkt tot het aanstippen van incidentele
plaatsen waar de werkelijkheid door taalwetten wordt beheerst. Er komt een dag dat
hij een heel gebied (en dan liefst de Haagse politiek) zal genereren uit een door hem
te schrijven grammatica.
Brandt Corstius publiceerde: H. Brandt Corstius/Dolf Cohen Liegen, loog, gelogen,
De Bijenkorf, 1987; H. Brandt Corstius Denk na, Querido, 1988; Battus Een kettertje
verschik, Querido, 1988; Battus Le dichtstal, lille fumière, Nova Zembla, Arnhem,
1988; Battus Q, Querido, 1989; Piet Grijs Vrijdag? Dit moet cultuur zijn!, Querido,
1989.
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Kees Fens/A.L. Boom
De aandacht van Kees Fens is de afgelopen jaren verschoven van proza naar poëzie.
In de vrijdag-column van de Volkskrant bespreekt hij een of enkele gedichten, waarbij
het hem minder, zoals vroeger, gaat om de interne samenhang van de tekst dan om
de verwijzingen van het gedicht naar andere gedichten. Zonder die verwijzingen is
het gedicht niet te begrijpen. Lezen is volgens Fens afstemmen op een netwerk dat
al het geschrevene omvat. Dat is een verfijnd plezier voor de erudiete lezer, maar
tevens een signaal dat literatuur (en poëzie in het bijzonder) in een sociaal isolement
is geraakt.
Fens is de gedichten steeds nadrukkelijker gaan gebruiken als aanleiding voor
persoonlijke bespiegelingen. Dat is jammer, want die hebben weinig te maken met
de verzen waarop ze zich afzetten. Ze zijn bovendien zo abstract, de sprongen die
ze maken zo grillig, dat de lezer vaak in verwarring achterblijft.
Veel liever zijn mij de stukjes waarin A.L. Boom vertelt over zijn jeugd, over de
ongemakken van zijn reizen naar Engeland en Italië en over de onweerstaanbare
charme van maatkostuums. De mooiste stukken gaan over het rusteloos zoeken naar
plaatsen waar Boom tot inkeer kan komen, waar meditatie als het ware in de lucht
hangt en Boom ermee kan volstaan om mét het betreden van de ruimte ook in te
keren tot zichzelf. Het claustrum van het kartuizerklooster in Florence vormt zo'n
‘volmaakt vierkant’. Ik moet me al sterk vergissen of Boom had bij die omschrijving
de verzen in gedachten die Achterberg aan het Kloosterhofje van Fréjus wijdde:
‘Hier kan de geest de stof direct bereiken. Een vierkant valt voortdurend uit het licht.’
De magische ruimtes zijn niet voorbehouden aan kloosters. Sommige wereldse
plaatsen bezitten ze ook: Oxford, Cambridge, het plein van Siena, zelfs bomen hebben
een ‘kern van stilte en contemplatie’. Maar de mooiste ruimte is die van het
opengeslagen boek. In dat volmaaktste vierkant vinden Fens en Boom elkaar; daar
worden lezer en kluizenaar een.
Fens publiceerde: K. Fens ‘De eerlijkheid gebiedt’, in De regels van de smaak,
Nijsen, 1985; K. Fens Een gedicht verveelt zich niet, Querido, 1987; K Fens ‘Bij
wijze van dank’, in P.C. Hooftprijs 1990, Querido, 1990; A.L. Boom/K. Fens Een
jas voor het leven, Rap, 1990.

Gerrit Komrij
Als Komrij moe is van het schelden noteert hij overdenkingen die even mooi zijn
als diepzinnig. In De gelukkige schizo staan tussen de bladzijdenlange donderpreken
tegen politici, feministen en actiegroepen plotseling een paar korte notities over het
dagelijks leven in Portugal: ‘Langs de
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weg heeft een man een wankele bestelwagen en vier marmeren grafzerken uitgestald.
‘Te koop’ staat er bij. Ik geef voor dit universum, deze hoop op niets, Balzac's hele
Comédie humaine cadeau. Die man had maar twee woorden nodig.’
Humeuren en temperamenten is geheel in die stijl geschreven. Het heeft de
zwaarmoedige toon die ik al bewonderde in het kleine meesterwerkje dat Paleizen
van het geheugen heet. Humeuren is sterk gekleurd door Komrij's besef van
vergankelijkheid (op het omslag is een vanitasslilleven afgedrukt). In het artikel
‘Verdubbeling’ wordt het volgende incident beschreven:
‘... ik maak een lange wandeling. Mijn borst vult zich met lucht. De tere twijgen
rondom me jubelen en begeleiden mijn tocht met een ware triomfzang. Mijn voetzolen
nemen met gemak elke hindernis. Ik dártel om zo te zeggen met de hinden en de
konijnen mee door het heelal - geen padvinder of deelnemer aan de vierdaagse zou
zich machtiger en kwieker voelen. En kijk: daar zie ik ineens iemand lopen. Zijn rug
is wat krom en zijn slungelachtige benen houden er meer kapsones dan veerkracht
op na. Hij mompelt in zichzelf en ziet dat voor gelukzalig gemijmer aan. De dorre
twijgen geselen zijn gezicht. Hij mérkt het niet eens. Overal waar hij zijn voet neerzet
slaan door het oorverdovende gekraak van zijn botten en het gepiep van zijn longen
de konijnen op de vlucht. Hij strompelt meer dan hij wandelt. Ik ben het zelf.’
Komrij maakt slim gebruik van het spiegelmotief om de wending van illusie naar
inzicht eerst te vertragen (wat loopt daar voor een kruk?) en er vervolgens zichzelf
en de lezer in alle hevigheid mee te confronteren (ik ben het zelf). Bijna alle artikelen
van Humeuren zijn gebouwd op zo'n onverwachte omkering die de onprettige
werkelijkheid onthult achter een aanvankelijke illusie. Vaak wordt de wending
aangescherpt tot een botsing van tegendelen (‘Hoeveel haat schuilt er in goedheid?
Hoeveel domheid in naastenliefde?’). Uit bijna alle stukken spreekt de vermanende
toon van het memento mori.
Komrij is door de kritiek onder de meest uiteenlopende stromingen geschaard:
surrealisme, fantastisch symbolisme, l'art pour l'art, neoclassicisme, neoromantiek.
Die laatste stroming wordt het meest genoemd. En zeker: zijn door pose en
vormdwang ingetoomde emotie brengen Komrij dicht in de buurt van een dichter
als Baudelaire (die hij zover ik weet nergens bespreekt en dat is vreemd). Die pose
lijkt meer en meer plaats te maken voor een overdenking van vergankelijkheid die,
te oordelen naar de moralistische inslag en hel gebruik van bepaalde motieven
(spiegel, dubbelganger, theater, leven als droom of illusie) en figuren (gewaagde
metafoor, paradox, antithese) eerder barok genoemd kan worden.
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Komrij publiceerde: De gelukkige schizo, De Arbeiderspers, 1985; Verzonken boeken,
De Arbeiderspers, 1986; Lof der simpelheid, De Arbeiderspers, 1988; Humeuren en
temperamenten, De Arbeiderspers, 1989; Over de noodzaak van tuinieren, Bert
Bakker, 1990; Met het bloed dat drukinkt heet, De Arbeiderspers, 1991.

Rudy Kousbroek
Kousbroek is de vader van het moderne essay en de regerend kampioen. Hij is niet
te overtreffen op de standaardlengte van de krantepagina (langer geeft soms
problemen). De onmogelijke liefde en De archeologie van de auto zijn daarvan de
prachtige bewijzen (Einsteins poppenhuis blijft achter door onzorgvuldige
samenstelling en slordige redactie).
Een van de essays in De onmogelijke liefde begint als volgt:
‘Er is een pianoconcert van Mozart dat mij met grote hevigheid een bepaalde
episode uit mijn leven in herinnering brengt. Al bij het horen van de eerste maten
zie ik weer die halfdonkere kamers met het schijnsel van de gaskachel op de vloer.
Ik kijk weer door die ramen, grijs van het zeezout en zie beneden, in de lichtkring
van de straatlantaarn, mijn auto op de strandboulevard staan, schuddend in de storm,
als een vliegtuig in de startblokken. KV 503, winter 1974.’
De eerste zin legt het verband tussen een niet nader genoemd pianoconcert en een
bepaalde, in het duister gehulde herinnering. De eerste maten van het concert evoceren
het eerste detail van het herinneringsbeeld: het schijnsel van de gaskachel op de vloer
van een halfdonkere kamer. Het tafereel buitenshuis weerspiegelt dat van binnen:
een lichtcirkel op een overigens donkere boulevard. In de cirkel een voorwerp van
verlangen: de auto. Weerspiegelt die auto een ander voorwerp van verlangen dat
binnenshuis gekoesterd wordt door het schijnsel van de kachel? Ten slotte de
weergaloos mooie afsluiting als muziekstuk en herinnering verenigd worden in een
combinatie van getallen.
Het fragment is niet alleen een proeve van Kousbroeks stilistische talent. Het draait
ook om een thema dat in zijn werk steeds weer terugkomt: het verlangen naar de
dingen die voorbij zijn. Dat is natuurlijk niet het enige thema. De bundels van de
afgelopen jaren bevatten prachtige stukken over techniek (een gebied vol miskende
artistieke meesterwerken), over pornografie (een pleidooi vóór), over dieren (liefde
tot), en over foto's. Dat laatste thema overigens al snel weer in verband met het
verlangen naar het voorgoed voorbije. In De archeologie van de auto geeft Kousbroek
uiting aan zijn bewondering voor oude auto's, niet alleen omdat bepaalde modellen,
zoals de Chevrolet '26-'27, volmaakte archetypes zijn, maar ook omdat aan die auto's
herinneringen kleven aan een verle-
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den dat voorgoed verloren is. In een apart essay bespreekt hij jeugdfoto's waarop hij
in of bij een auto te zien is. De nostalgie hecht zich aan kleine bijzonderheden: net
spiegelgladde loopvlak van het reservewiel op de Ford V8, 1937, of de houten
raamspijlen met rolgordijntjes van de bus uit 1930, details die Roland Barthes in zijn
boek over foto's (La chambre claire) punten noemde die de ziel doorboren. Op die
foto's is, behalve de schrijver en de auto, ook steeds een vrouw te zien. Over haar
geen woord. In wat voor geheimzinnige relatie staan auto's tot niet genoemde
vrouwen?
Kousbroek beweerde lang geleden dat da esthetische overtuigingskracht van een
tekst niet iets bijkomstigs is of iets negatiefs, maar een kenmerk van het ware: ‘Het
berust niet op een in slaap sussen van het critisch vermogen, maar van inwendige
weerstanden; het is misschien wel de enige chemische substantie die het pantser der
vooroordelen vermag op te lossen, een soort ideologisch koningswater.’ Die stelling
geldt ook voor zijn eigen stilistische meesterschap. De overtuigingskracht van zijn
stukken (de verleiding) is zo groot dat ik me ook daar gewonnen geef waar Kousbroek
standpunten verdedigt (bijvoorbeeld over huisdieren), waartegen ik normaal mijn
bedenkingen heb. Maar wie is bestand tegen beschrijvingen als deze, van een troep
ganzen: ‘De gezichtsuitdrukking van deze dieren is die van opgewekte en gezellige
rechtschapenheid, zoals van verpleegsters in een protestants-christelijk ziekenhuis’
of van een varken: ‘De tevredenheid strekt zich uit van stopcontact tot kurketrekker’?
Kousbroek publiceerde: Nederland: een bewoond gordijn, Boekenweekgeschenk
1987; De onmogelijke liefde, Meulenhoff, 1988; De archeologie van de auto,
Meulenhoff, 1989; Einsteins poppenhuis, Meulenhoff, 1990.

Gerrit Krol
Krol is de miniaturist onder de essayisten. Hij schreef wel grotere essays, maar die
missen de bondigheid waar hij zo sterk in is. Zijn beste essays hebben de grootte van
een column. Bijna voorjaar en Helmholz' paradijs zijn het mooist. Ze verschenen
aanvankelijk als columns in NRC Handelsblad en de Volkskrant en werden gebundeld
als ‘essays’. Essay en roman zijn bij Krol niet duidelijk te onderscheiden. De essays
bevatten vaak een verhaal, de romans stukken essay. Ook voor de romans geldt dat
ze het sterkst zijn als ze het ritme van de column volgen. Om die reden is De weg
naar Sacramento Tuktoyaktuk sterker dan De Hagemeijertjes.
Uitgangspunt is meestal een alledaags voorval: de beweging van een zwerm vogels
of een wandeling in de tuin. Krol beschrijft de dingen die

Het literair klimaat 1986-1992

102
hem opvallen in glasheldere taal, waaruit hij elk overbodig woord wegsnijdt. De
stukjes die overblijven zijn van een verraderlijke eenvoud. In het voorjaar maakte
Krol een wandeling in zijn moestuin. Het jaar daarvoor had hij strikken gezet om
van de konijnen af te zijn. Hij ving een egel. Dat was niet de bedoeling: egels zijn
nuttige dieren, konijnen niet. Dus haalde hij de strikken weer weg. De egels konden
nu ongestoord hun gang gaan, maar de konijnen ook. Die zitten er prompt als Krol
de tuin inloopt. Krol beschrijft dit alles in drie zinnen: ‘In de moestuin jaag je twee
konijnen op. Je hebt strikken gezet, vorig jaar en daarin een egel gevangen. Strikken
verwijderd.’ De lezer moet het logische verband tussen de zinnen zelf invullen. Hij
moet ze lezen als dichtregels, met veel wit ertussen. Een volgende paragraaf in
hetzelfde stukje gaat over het grasveld:
‘Het grasveld. Van de hele flora is het grasveld nog het interessantst. Wilde
viooltjes groeien er en je dacht van ha!, we hebben wilde viooltjes. Het jaar erop
groeiden er helemaal geen wilde viooltjes, op die plek, maar weegbree en madeliefjes.
Verdwenen ook weer. 'n Grasveld is zoiets als je gezicht dat plotseling, als in een
vlaag, onder de uitslag kan zitten. Je gaat aan het wieden en het komt terug. Je laat
het z'n gang gaan en het verdwijnt. 'n Grasveld is een slagveld zonder weerga; het
enige dat blijft is het gras. En de mollen.’
De combinatie van afzonderlijke zinnen tot paragraaf en van afzonderlijke
paragrafen tot essay vereist, om met Brandt Corstius te spreken, een integrerende
bijdrage van de lezer. Die moet zelf ontdekken dat er tussen de moestuin en het
grasveld een overeenkomst bestaat die je kunt omschrijven als het vergeefse ingrijpen
van de mens in de natuur. Het is zinloos om een element pit de natuur (konijn,
onkruid) te willen verwijderen en er een ander (egel, wild viooltje) voor in de plaats
te willen zetten. Natuur is een samenhang, een systeem waarin de verandering van
ieder onderdeel consequenties heeft voor het geheel en een verandering van het
systeem zijn weerslag heeft op alle onderdelen.
Die redenering geldt niet alleen voor de natuur. Het gaat ook op voor de mens die
afhankelijk is van de sociale leaders waarin hij leeft en voor taal die een context
nodig heeft. Schrijven is het scheppen van een autonoom systeempje waarin woorden
en zinnen, dank zij een streng proces van selectie en correctie, een onzichtbaar
systeem van onderlinge betrekkingen aangaan. Schrijven verschilt daarom niet
wezenlijk van het aanleggen en onderhouden van een moestuin of een grasveld. Maar
was de les van het voorjaar niet dat ingrepen en correcties weinig zin hebben en
meestal het tegengestelde effect sorteren? Er zit dus ergens een adder onder het gras.
Het systeem, dat je zou kunnen beschrijven als het geheel van regels waarbinnen het
toeval aan banden is gelegd, werkt blijkbaar
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met marges waarin het toeval het voor het zeggen heeft. Geloof aan structuur en
samenhang wordt bij Krol dan ook tegengesproken door de hang naar toeval, naar
de worp van de dobbelsteen. Orde en toeval. Die twee sluiten elkaar niet helemaal
uit (ook het toeval is onderworpen aan wetten van waarschijnlijkheid), maar ze
bakenen een spanningsveld af, waarin Krols gedachten zich bewegen.
Krol publiceerde: De schriftelijke natuur, Querido, 1985; Bijna voorjaar,
Vriendenlust, Nijmegen, 1986; Helmholtz' paradijs, Querido, 1987; De weg naar
Sacramento Tuktoyaktuk, Querido, 1987; ‘Onze nationale schaamte’, in: Gaat het
Nederlands teloor?, 1989; De Hagemeijertjes, Querido, 1990; Voor wie kwaad wil,
Querido, 1990.
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Loek Zonneveld
Schrijvers op het toneel
De toneelschrijfkunst
1
Nieuw Nederlands toneelwerk heeft twee eigenaardigheden: het ontstaat vrijwel
zonder uitzondering zeer dicht boven op de toneelpraktijk; en het wordt meestal één
keer gespeeld, waarna het in de kast verdwijnt. Dat laatste verschijnsel is niet nieuw.
Vrijdag, het meesterwerk van Hugo Claus, heeft twintig jaar (van 1969 tot 1989)
moeten wachten op een Nederlandse, professionele herinstudering. Tanchelijn van
Harry Mulisch, een mooi opgebouwd, barok en bijna onnederlands stuk, is na de
wereldpremière (Nederlandse Comedie, 1960, met Ko van Dijk in de titelrol) nooit
meer opgevoerd, evenmin als De zwanen van de Theems (1959) van Cees Nooteboom.
In de jaren vijftig en zestig werd er dan wel lang niet zoveel toneel geschreven als
nu, de eenmaligheidstraditie is onverminderd geldig gebleven. Het gevolg daarvan
is een kwantitatief enorm repertoire zonder opvoeringstraditie, dus zonder ervaring
met uiteenlopende stijlopvattingen en interpretaties die worden losgelaten op één
tekst. Natuurlijk ligt de oorzaak daarvan in het kleine taalgebied, aanzienlijk kleiner
dan het Duitse bij voorbeeld, waar elk nieuw stuk van Botho Strauss binnen één of
twee seizoenen in tien tot twaalf verschillende uitvoeringen is te zien. Maar gezien
het grote aantal beschikbare uitvoerenden en toneelliefhebbers zou de geringe omvang
van het Nederlandse taalgebied de sensatie die hoort bij meerdere podiumversies
van één toneeltekst niet behoeven tegen te houden.
Er kleeft aan de eenmaligheidstraditie bovendien een groot gevaar: wanneer de
eerste opvoering van een Nederlands stuk (in de ogen van de kritiek of het publiek,
of van beide) mislukt, neigt men ertoe de toneeltekst te beoordelen op grand van de
mislukte opvoering, de tekst derhalve niet meer te zien als een kunstwerk op zichzelf
en daardoor het stuk uit een misplaatste afkeer voor altijd (of voor lang) in de
boekenkast te zetten. Ik heb de opvoering De vliegenier van Wanda Reisel nooit
gezien, maar het stuk vond ik als leestekst zeer boeiend. De kritiek heeft de première
(Carrousel, 1990, regie Lidwien Roothaan) zo onzachtzinnig behandeld, dat een
reprise onder leiding van een andere regisseur er de eerstkomende jaren niet meer
in zit.
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Dat toneel in Nederland dicht op de toneelpraktijk geschreven wordt, is ook geen
nieuws. Het fenomeen heeft zich in de afgelopen vijf jaar wel explosiever en
krachtiger ontwikkeld dan bij voorbeeld in de jaren zestig. Een aantal prominente
auteurs is permanent de regisseur van eigen stukken (Lodewijk de Boer) dan wel de
huisauteur van het eigen gezelschap (Gerardjan Rijnders, Frans Strijards).
Toneelschrijvers die als het ware dicht op de toneelpraktijk ‘wonen’, hebben een
zelfde voordeel als de regisseur die uit eigen ervaring weet wat acteren is. Zo'n
regisseur kent de kwetsbaarheid van het acteursbestaan en zal - op zijn minst in
aanleg - een goed acteursregisseur zijn. De schrijver die de toneelpraktijk van nabij
kent, zal zelden teksten afscheiden waarop de acteur zijn dodelijke commentaar
loslaat: dit kún je niet spelen.
De schaduwzijde van dit ambachtelijke voordeel is: bewondering. De auteur
ensceneert zijn eigen werk, en niet zelden wordt de eerste voorstelling gezien als het
unieke, theatrale antwoord op de tekst. Wanneer de tekst Tulpen Vulpen door
Gerardjan Rijnders zelf wordt geënsceneerd, dan is dat dé ultieme Tulpen Vulpen.
Een misplaatste heiligheid.

2
Een veelgehoorde klacht is dat het Nederlandse toneel - immers niet voorzien van
zulke rijke en machtige theatertradities als die in Engeland en Duitsland - is
aangewezen op louter tekstimport. Wat er aan authentiek Nederlands toneel wordt
voortgebracht, zou voornamelijk huiselijk en naturel van stijl zijn, zonder dat er grote
thema's worden aangesneden. Dat vooroordeel is in de afgelopen jaren fors
gelogenstraft.
Eigenlijk is de enige auteur die consequent in Hollandse, naturel beschilderde
binnenkamers verblijft Karst Woudstra. Die binnenkamers zijn meestal grafkamers
van de menselijke geest, waarin de figuren wanhopig hun zelfhaat trachten te
bestrijden, gadegeslagen door het duo Karl Marx en Sigmund Freud. In teksten als
Een hond begraven (1987) en De linkerhand van Meyerhold (1989) toont Woudstra
zich een Nederlandse evenknie van de Zweed Lars Norèn. Onlangs leek hij met de
grachtengordel-tragikomedie Een zwarte Pool (1992) een geheel eigen stijl te hebben
gevonden: nog altijd inktzwart, daarnaast licht en soms ironisch van toon.
Wanda Reisel schreef in 1990 haar vierde toneelstuk. Het heet De vliegenier en
speelt zich af in een afgelegen familiepension. Het stuk is een tragedie volgens een
beproefd procédé: gezinsleden komen ieder jaar bij elkaar om de gewelddadige dood
van hun vader te herdenken, deze keer komt er een vreemdeling bij - een neergestorte
vliegenier - die alles wat vroeger gewoon leek, drastisch ontregelt. De vliegenier
concludeert na enige tijd: ‘Jullie zijn een tamelijk nerveuze familie,’ waarop de
dochter
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antwoordt: ‘Ach, wij caramboleren ons zo'n beetje door het leven.’ De vliegenier is
een helder gebouwd, in fraaie dialogen geschreven en wat taalgebruik betreft vooral
aan Thomas Bernhard schatplichtig stuk. Thematisch is Reisels tekst van een grote
grimmigheid: De vliegenier is in feite het relaas van de lost generation, opgegroeid
aan het eind van de jaren zestig en in de vaste overtuiging dat de wereld aan haar
voeten lag. Toen dat anders bleek uit te pakken, sloeg de destructiedrift toe: de jonge
mensen vermalen en vernederen elkaar, tot blijkt dat ze zijn verwekt door
verschillende vaders. Ze blijken vreemden voor elkaar te zijn, zoals de moeder
achteloos meldt: ‘Het was een vrije tijd / we waren nog nerveus / van de oorlog / we
namen onze kans waar. / Neem me niet kwalijk / maar wij waren de ware voorlopers
/ van de seksuele revolutie. / Dat is het treurigste nog / jullie denken dat jullie dat
waren / met je vrije seks / accoord / maar wij deden dat al.’
Ger Thijs' In Afrika verlaat de Hollandse binnenkamers. Zijn stuk (uit 1987) toont
ons de titanenstrijd tussen twee broers in de verzengende hitte van Afrika. De oudste
broer Axel woont sinds enige tijd als arts in Afrika, samen met zijn zoontje en zijn
zwarte hulp. Zijn jongere broer Bernd zoekt hem onverwacht op, hij is de betere ik
van de oudere en neemt in feite zijn hele leven lang voor Axel waar, tot in het bed
van diens vrouw. Als hij plotseling in Afrika opduikt wordt snel duidelijk waarom:
hij komt zijn zoon opeisen en slaapt meteen met Axels zwarte hulp. De kracht van
dit psychologisch-realistische stuk ligt in het observeren van de hoofdpersoon. Juist
als deze na een leven vol mislukkingen eindelijk iets begint te betekenen, wordt hij
tot op de grond toe afgebroken.
Een steeds produktieve Nederlandse auteur/regisseur is Lodewijk de Boer. Hij
schreef in de afgelopen jaren een bij vlagen briljante, maar uiteindelijk met te veel
symbolen overladen mafia-tragedie, Angelo en Rosanna (1987, een parafrase op
Shakespeare's Othello), en het wat mij betreft mislukte, want vrijwel uitsluitend
symbolische Over de grens (1988). In 1991 kwam hij met een werk waarop hij tien
jaar broedde, De Buddah van Ceylon. Het stuk speelt zich af tijdens de Tweede
Wereldoorlog, ergens in een kolonie van een Westers land. Een gouverneur met
dubieuze politieke sympathieën en zijn vrouw ontvangen in hun residentie de voor
de nazi's gevluchte joodse violist Zadok en zijn vrouw Hannah. In de kolonie breekt
een opstand uit, met voor iedereen de nodige consequenties: een inheems dienstmeisje
schiet de gouverneur dood, de violist hakt zijn vingers af, Hannah verlaat haar man
voor Prager, een spionfiguur uit Praag, het meest raadselachtige personage uit De
Buddah van Ceylon.
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Het is stellig een ambitieus stuk. Lodewijk de Boer is ook een ambitieus
toneelschrijver. Nuchter realisme, lineaire plotlijnen en heldere stilering zijn hem
vreemd. Arrabal is zijn grote voorbeeld, zijn taal en scenische constructie zijn barok,
overdadig. Dat feit keert zich soms tegen de ambities van de auteur. De personages
praten in De Buddah van Ceylon veel, zeer veel, maar weinig met elkaar. Hun
contouren, hun identiteit en hun verhoudingen blijven duister. De lange monologen
lijken eerder een idee te illustreren dan dat ze het verhaal vertellen van een groep
mensen die vecht tegen ineenstortende idealen en ideologieën.
Op het gebied van het korte stuk, de eenakter, gaat de eervolle vermelding voor
produktiviteit zonder enige twijfel naar Frouke Fokkema. Maar het enige echte juweel
van binnen één toneeluur werd de afgelopen jaren vervaardigd door Hugo Claus, die
met Winteravond ontroerend en felrealistisch volkstoneel afleverde van wel zeer
hoge klasse. Voeg daarbij het feit dat we een Nederlandse evenknie van Alan
Ayckbourn onder ons hebben, Haye van der Heyden (Jaloezieën uit 1990 en Goed
Fout uit 1991), en dat voor het Nederlandse jeugdtheater teksten worden geschreven
die zich tot ver over onze grenzen in een grote belangstelling van het publiek mogen
verheugen, dan kunnen we vaststellen dat het de laatste tijd goed gaat met de
Nederlandse toneelschrijfkunst.

3
Van de vier auteurs die in de voorbije jaren het gezicht van het Nederlands toneel
hebben bepaald - Gerardjan Rijnders, Frans Strijards, Rob de Graaf en Judith Herzberg
- opereert Judith Herzberg het meest onafhankelijk van de toneelpraktijk. Van de
vier beantwoordt haar werk het minst aan de karakteristiek die ooit over Nederlandse
toneelschrijvers is gegeven: ‘Als realisten zijn onze grootste fantasten
wereldbestormers geworden.’ Judith Herzberg is realist noch fantast, en al helemaal
geen wereldbestormer. Herzbergs toneel gaat over een trieste boosheid. Ergens in
het verleden zijn keuzes gemaakt die de verkeerde leken, ergens in het heden plukken
Herzbergs figuren daarvan de wrange vruchten: vervaagde belangen en vermeden
conflicten. Bij Herzberg zijn het geen conflicten die de personages beheersen, eerder
obsessies, obsessies die een eigen leven zijn gaan leiden. Het resultaat is een bijna
nonchalant tot stand komende ontploffing, zoals in die kleine scène uit Herzbergs
magnum opus, de tekst Leedvermaak (1982, verfilmd in 1989). Plaats van handeling:
de achterkant van een joods huwelijksfeest. De oudere vrouw Ada spreekt met de
werkstudente Hendrikje, die onlangs een toeristisch bezoek bracht aan de restanten
van het kamp Auschwitz:
ADA: Hoe zie dat emit, Auschwitz?
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HENDRIKJE:

U bent er toch zelf geweest?
ADA: Ja maar ik bedoel in de zomer.
Judith Herzbergs beknopte omschrijving van wat voor haar misschien het wezen
van toneel is, luidt: ‘Als het maar amusant is, dan krijg je de diepte er vanzelf bij.’
Zij verwijdert zich in haar toneelschrijven ver van gesloten denkpatronen. Haar
affiniteit met het medium ligt bij de openheid, de ruimte, de adem van de personages.
Deze breken de betekenissen open tot er een kern zichtbaar wordt, en ze doen dat
zó, dat de keuze, de interpretatie, bij het publiek wordt gelegd. In een samenspraak
met Frans Strijards en Ger Thijs (in de publikatie De goden van het theater, 1983)
bekent ze openhartig: ‘Ik heb niet het idee, dat ik eerst het antwoord bedenk op de
vraag die ik mezelf stel en dat dan opschrijf. Toen ik ging toneelschrijven, toen dacht
ik: Hoe moet ik dat in godsnaam doen, want ik weet niets van politiek en hoe de
wereld functioneert. Ik weet bijvoorbeeld niet eens wat een coalitie is, maar op een
gegeven moment bedacht ik, dat ik dat ook helemaal niet hoefde te weten en toen
ben ik begonnen met een van de karakters te laten zeggen: “Wat is nou toch een
coalitie?” Dat was een enorme bevrijding, dat die mensen het ook niet hoefden te
weten.’
In de afgelopen vijf jaar heeft Judith Herzberg twee grote teksten voor het theater
geschreven: het libretto voor De kleine zeemeermin (1986, voor Orkater) en het
toneelstuk Kras (1988, voor Maatschappij Discordia, later ook uitgevoerd door
Toneelgroep Amsterdam).
De kleine zeemeermin is een prachtige, poëtische bewerking van het sprookje van
Andersen. Onder de poëzie ligt het verhaal over de ontluikende seksualiteit en de
allesverzengende liefde van een klein kind, dat een vreedzaam, maar o zo saai leven
wil verruilen voor iets dat anderen ‘lust’ en ‘gevaarlijk’ noemen.
In Kras lijkt het weer om ontploffingen en obsessies te gaan. In het pand van Ina,
een gescheiden vrouw van zeventig, wordt nacht na nacht de hele inboedel overhoop
gehaald door een inbreker die niets meeneemt. Alle kinderen komen helpen met
opruimen. Laag voor laag worden de onderlinge relaties afgepeld. Het leven van Ina
is omgeven door spullen, veel spullen, allemaal gekocht door haar ex-man, die
kunsthandelaar was. Het grondig door elkaar rammelen van al deze spullen, die chaos
na iedere nacht, is een metafoor voor het door elkaar schudden van de levens en
geschiedenissen van de personages. Met een paar zinnen, woorden, uitspraken breekt
moeder Ina van alles open in haar ‘warm marmeren’ kinderen. Het is de ‘kunst van
de kettingreactie’, die Judith Herzberg, volgens publicist Willem Jan Otten, vakkundig
en meesterlijk. beoefent: ‘De mensen worden van elkaar geslingerd, niet omdat ze
in conflict geraken,

Het literair klimaat 1986-1992

109
maar omdat het steeds duidelijker wordt dat ze niet goed kunnen doen, dat alle
woorden die ze kiezen de verkeerde zijn.’ De kinderen maken op hun beurt veel bij
moeder Ina los. Wanneer - in een sleutelscène van Kras - schoonzus Mary door zoon
William (buiten beeld) is verkracht, en Mary poedelnaakt een zeer schrijnende tekst
heeft gesproken, is Ina's reactie:
INA: Ik wou dat ik dat kon, zo. Daar moet je jong en mooi voor zijn. God wat
vitaal!
WILLIAM: Ik schaam me dood. Ik weet niet wat ik doen moet.
INA: Tegen haar zeggen, niet tegen mij.
Een recensent schreef ergens in de jaren zeventig over het werk van Judith
Herzberg: ‘Het is bijna onbetamelijk komisch.’ De schrijfster reageerde daarop twaalf
jaar later: ‘Ik vind het komische zelden onbetamelijk. Naar Leedvermaak zaten de
mensen ook eerbiedig te kijken, omdat het over de oorlog en over allemaal treurige
toestanden gaat, maar gelukkig waren er ook mensen die af en toe vreselijk hard
moesten lachen. Het hoeft echt niet met respect te worden gespeeld. Respect op het
toneel vind ik echt verschrikkelijk.’

4
Judith Herzbergs verhouding tot de theaterpraktijk lijkt betrekkelijk afstandelijk. Bij
Rob de Graaf ligt dat anders. De afgelopen jaren wóónde hij ongeveer in het medium
toneel. Het is aan zijn produktiviteit te merken. Ik tel in die periode twaalf teksten
van zijn hand - en mogelijk heb ik er nog een paar over het hoofd gezien - die zonder
uitzondering ook zijn uitgevoerd, bijna allemaal door één en dezelfde formatie: Nieuw
West. Nieuw West is als geografische aanduiding de verzamelnaam voor een aantal
Amsterdamse nieuwbouwwijken (Geuzenveld, Osdorp, Slotermeer) dat in de
naoorlogse wederopbouwperiode uit de grand werd gestampt. Een hoop treurigheid
heeft de wederopbouwjeugd in die wijken meegemaakt, maar er ook veel inspiratie
opgedaan. Dik Boutkan, Marien Jongewaard, beiden acteurs/mimespelers, en Rob
de Graaf leerden elkaar in die inspirerende treurigheid kennen en richtten in 1978
een eigen groep op, Nieuw West. De aanloop heeft een kleine tien jaar geduurd. Die
was ruig en provocerend: zuippartijen op de bühne, in elkaar geslagen meubilair.
Recensenten kregen een bruine flap van honderd pietermannen in het persbericht
meegevouwen. Onhollands was het allemaal. Die energie móest een keer effect
sorteren, al was het maar in een erkenning dat het hier niet alleen om loos nihilisme
ging. De ‘oogsttijd’ van De Graaf en Nieuw West kwam in het midden van de jaren
tachtig. Terwijl overal elders in het toneel de collectieve werkwijze was verdwenen,
had men in
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Nieuw West een soort osmose van uiteenlopende talenten en eigenaardigheden
gecreëerd, waaraan Rob de Graaf uiteindelijk de woorden gaf. Zo is het met de
teksten, zo was het met de voorstellingen: persoon en personage, toneel en de moieite
om toneel te maken, ze schoven als het ware over elkaar heen. De Graafs stuk Ons
offer uit 1986 ging voor een belangrijk deel over dat gevecht. Een scène.
RUTH: Dit stuk, wordt dat ook weer geschreven door hoe heet-ie?
RUBEN: De Graaf.
RUFUS: Ja De Graaf, heet-ie.
RUTH: De Graaf. Die schrijft het dus. Wat betekent dat? Dat je met niks begint en
met niks eindigt. Lege klanken, dode woorden, lange, lege lusteloze zinnen.
RUBEN: Lange, móoie zinnen. Een soort muziek.
RUTH: Mooi zijn ze niet. Skeletloze woordenslierten, die je als onvruchtbare blubber
uit je mond moet laten glijden.
RUBEN: Ik vind het poëtisch wat hij schrijft. Vaak past het precies bij mijn
stemming. Bij hoe ik me op dat moment voel.
RUTH: Die schrijfmachine van hem, die wordt nog eens ons graf. Onze kist! De
urn, waarin onze as bewaard kan worden, nadat we door de kritiek verbrand zijn.
RUBEN: Kritiek, daar sta ik boven.
RUFUS: Ik niet! Ik lig eronder! Ik word erdoor vertrapt. Anderen laten zich op
handen dragen, anderen krijgen vleugels aangemeten, anderen worden mantels
omgehangen van sabelbont... en ik word genegeerd.
RUBEN: En that's all?
RUFUS: Ja dat is alles, ja. Laatst had ik een wondje... hier zat het, hier precies... is
toch een rare plek, vind je niet? En het ging maar niet over, het bleef zweren, het
begon een beetje te stinken... Toen heb ik gedacht: eigenlijk ben ik in de Nederlandse
cultuur net zoiets, niet meer dan een kleine, etterende open plek ben ik, met m'n
groep.
Het werk van Rob de Graaf kan worden beschouwd als de uitdrukking van een
verlangen naar zuiverheid, optimisme misschien, tegengif voor cultuurpessimisme.
De Graaf: ‘We willen geloven in de utopie en ervaren tegelijkertijd de stagnering
ervan.’ Rob de Graaf is wel een dramatisch essayist genoemd, een schrijver die
woorden schenkt aan dubbelzinnige personages, hen laat spreken in een verheven
idioom. Dat idioom zit vol clichés, die zo serieus worden gepresenteerd dat ze in
hun sleetsheid weer iets glanzends krijgen. Mooi van lelijkheid.
Het toneelwerk van Rob de Graaf is van een ‘strikt persoonlijke dubbelzinnigheid’,
zoals; de in 1991 overleden toneelcriticus Jac Heijer schreef. Heijer gaf zijn lofzang
op Rob de Graafs toneelwerk de treffende
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titel ‘Fruit van de hartstocht’ mee: ‘Zacht en rauw, melancholiek en optimistisch,
geestig en bedrukt, bescheiden maar brutaal, zeer gekunsteld en toch eerlijk. Wat
mij het meest ontroert is het respect waarmee De Graaf uit die typisch Amsterdamse
mengeling van socialistische en katholieke volkscultuur van na de oorlog put. Zijn
voedingsbodem bestaat uit de socialistische Wereldbibliotheek en de katholieke
Prismaboekjes, de catechismus en de Volksuniversiteit, de Volkskrant en het Parool,
tegenstrijdige grootheden die een naïef idealisme gemeen hebben. Rob de Graaf
komt niet tegen die herkomst in opstand. Wanneer hij ermee spot dan is dat om zich
te weren tegen de tranenvloed. Hij is het liefhebbende kind van de Wederopbouw.’

5
Een aantal auteurs dat voor het Nederlandse toneel van belang is, werd pal na de
oorlog geboren en kwam voor het eerst met het toneel in contact in de jaren zestig.
In die jaren kon Nederland van nabij kennis nemen van het theatraal modernisme uit
de rest van de wereld - vooral via Mickery en Ritsaert ten Cate, die het allemaal naar
zijn toneelboerderij in Loenersloot haalde, deels doordat internationaal befaamde
groepen, zoals het Amerikaanse Living Theatre, hier tijdelijk onderdak zochten. Toen
de rook van de Actie Tomaat, gericht tegen het officiële toneel, in 1970 was
opgetrokken, zette de vernieuwing zich met andere middelen door. Door de oprichting
van nieuwe gezelschappen en via gerichte keuzes (politiek theater, bekentenistoneel),
nieuwe werkwijzen (collectief theatermaken), nieuw repertoire (Peter Handke, Thomas
Bernhard, Botho Strauss). Bij deze drieslag horen de namen van gezelschappen als
Proloog en Sater, het Werkteater en Baal. Midden jaren zeventig is deze ‘beweging’
over haar hoogtepunt heen. Dwarse rebellen dienen zich aan, waaronder Rob de
Graafs Nieuw West, die de vernieuwers van weleer beginnen aan te vallen. Vanaf
het eind van de jaren zeventig komen in deze smeltkroes enkele intelligente en
inventieve theatermakers bovendrijven, die weigeren in de val te trappen van hun
voorgangers uit de late jaren zestig: ze bekennen zich niet tot één keuze, één
werkwijze, één stijl, één stroming in het beschikbare repertoire. Een van hen is de
regisseur en auteur Gerardjan Rijnders. Bleef zijn bijdrage aan de toneelschrijfkunst
in de eerste helft van de jaren tachtig nog beperkt tot enkele hilarische komedies,
sinds 1985 bouwt hij aan een oeuvre dat een aantal onmiskenbare hoogtepunten heeft
opgeleverd.
Rijnders studeerde regie aan de Amsterdamse Theaterschool. Tussen 1977 en 1985
was hij artistiek leider van het Zuidelijk Toneel Globe, een bij zijn aantreden
goeddeels ingeslapen provinciaal gezelschap. Rijnders'
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regies uit die periode zijn bestempeld als een symbiose van spektakel en kritiek op
kleinburgerlijkheid. Van Shakespeare's Troilus en Cressida maakte hij een
uitzonderlijk wreed circus. Tsjechovs Drie zusters werd in zijn enscenering een
snijdend commentaar op Brabantse truttigheid. Rijnders sloot zijn Brabantse periode
af met een stuk van eigen hand, dat de sleutel lijkt te zijn tot een deel van zijn latere
werk: Wolfson de talenstudent (1985). De personages in dit ‘stuk’ zijn allerminst
round characters, hoewel de tekst is gebaseerd op een autobiografie. Wolfson leidt
aan een gruwelijke allergie voor zijn moedertaal. Hij heeft een zeer ingewikkeld
systeem ontwikkeld, waardoor hij Engelse woorden meteen omzet in klanken die er
in de verte mee verwant zijn.
Rijnders zelf onderstreepte het cruciale belang van deze voorstelling voor zijn
loopbaan als volgt: ‘Het is een begin. Ik ben met een andere ontwikkeling bezig. Ik
wil niet meer repertoirestukken doen en daar iets nieuws bij bedenken, maar de
mogelijkheden van op zichzelf staande theatermiddelen onderzoeken. Ik wil
voorstellingen maken die autonoom zijn en dat kan ook best met Euripides of Ibsen.
Ik wil ook een vorm vinden waardoor acteurs anders gaan spelen, losser, vanuit een
muzikaliteit en niet meer vanuit een karakter en inleving.’
Rijnders bouwt - zeker sinds 1987 bij zijn eigen hoofdstedelijke gezelschap,
Toneelgroep Amsterdam - ook als regisseur aan een oeuvre. Zijn regies ogen vaak
alsof ze op de theatervloer geschreven zijn. De basis lijkt steeds: woede. Rijnders'
teksten worden mede daarom voor cynisch of nihilistisch versleten. Ze handelen,
vaak althans, over seks en dood, in taalgebruik en keuze van situaties zijn ze in ieder
geval voor Nederland ongewoon en persoonlijk van toon. Daarnaast kenmerkt zijn
werk zich door een grote oorspronkelijkheid. Had zijn ‘stijl’ van regisseren in de
vroege jaren tachtig nog iets van bravoure en branie, in Rijnders' Amsterdamse jaren
is bij hem van één karakteristieke stijl of lijn geen sprake meer. Zijn werk is een
amalgaam van steeds nieuwe pogingen om tot het autonome karakter van de
theaterkunst door te dringen, de kunst van het weglaten, de kunst van de pure, als
het ware ‘schoongemaakte’ vorm.
Door deze principes ook in zijn schrijven toe te passen, is Rijnders de afgelopen
vijf jaar tot een veelzijdig auteur uitgegroeid. In zijn jaren bij Toneelgroep Amsterdam
heeft hij twee typen toneelstukken geschreven en geproduceerd: een serie eenakters
voor een klein aantal acteurs, in vorm en thematiek vergelijkbaar met August
Strindbergs kamerspelen, in dit kader ‘de kamerspelen’ gedoopt: Silicone, Pick-up,
Tulpen Vulpen en (later) Liefhebber. Daarnaast schreef Rijnders een drietal
avondvullende teksten, die - in tegenstelling tot de kamerspelen - onderling minder
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overeenkomst vertonen, in vorm noch in inhoud: Bakeliet, Titus, geen Shakespeare!
en Ballet. Tussen de kamerspelen en de avondvullende teksten ligt De Hoeksteen,
politieke, avondvullende soap.
De dialoog in Silicone (1986), het eerste van de kamerspelen, lijkt nog luchthartig
in de non-communicatie tussen de drie personages Adolf, Sylvia en Gustav. Terwijl
er wél wordt gecommuniceerd, dat wil zeggen: grof botsen wederzijdse pijnen en
angsten op elkaar. Er lijkt flink gewinkeld bij de Engelse auteur Harold Pinter, het
resultaat is heftiger.
De indruk van een verhevigde variant op Pinter wordt nog versterkt in Pick-up
(1987), dat als een vervolg op Silicone kan worden beschouwd. De titel Pick-up
verwijst naar een droombeeld van de vrouw in het stuk: een oude platenspeler die
op zolder al jaren staat te draaien. In Pick-up zijn de man en de vrouw alleen. De
vrouw probeert zich hun eerste ontmoeting te herinneren, net als in Pinters Nacht:
daarin wordt herinnering tot verwarring, hier werkt de herinnering helemaal niet
meer; er wordt een verscheurde relatie getoond, als een geruïneerde platenspeler,
waarvan de verroeste naald in een oudbakken 78-toerenplaat is blijven steken.
DE MAN: ‘Daar gaat ie weer! De man, de vrouw, de kut, de lul, ik ben het zweet,
jij bent de tranen, ik kan niet voelen, jij kan niet denken, ik wil de daad, jij wilt het
voorspel.’
De oorlog tussen de man en de vrouw is bitter, Rijnders gaat heel ver met zijn
kaalslag in de teksten. Pick-up is hard, het mist ogenschijnlijk de afstand van
Pinterdialogen. Toch is de bouw van de dialogen zeer compact, soms bijna
mathematisch. Daarbinnen, als het ware beschermd door die gebeeldhouwde vorm,
krijgt het grimmige portret van deze relatie een ijzingwekkende uitwerking.
Het geduld, dat zo kenmerkend is voor Gerardjan Rijnders als regisseur - hij
‘wacht’ tot zijn acteurs op een point of no return zijn aangeland - toont hij ook in de
omgang met de taal, met het uiteenrafelen van woorden en zinnen, een deconstructie
van het banale en een reconstructie van het heftige. Pick-up is een heel persoonlijke,
woedende toneeltekst. De actrice Lineke Rijxman, die in alle ‘kamerspelen’ van
Rijnders heeft gespeeld, zegt daarover: ‘Ik hou van zijn taal en van de manier van
denken die erachter zit, van de razernij in die taal. Hij vecht met de taal, haalt ze als
legoblokjes uit elkaar en tracht ze dan weer in elkaar te zetten, maar het is nooit
alleen gegoochel. Het gaat om verscheurdheid - familiaal, relationeel, verbaal. Die
verscheurdheid begrijp ik. Pick-up heeft hij voor een deel gemaakt naar aanleiding
van gesprekken tussen Titus Muizelaar en mij. Gedeeltelijk waren het dus mijn
woorden, maar uit elkaar getrokken, waardoor de persoonlijke, anekdotische betekenis
overstegen werd.’

Het literair klimaat 1986-1992

114
De vier kamerspelen - Tulpen Vulpen werd aansluitend in 1988 geschreven en
geproduceerd, Liefhebber volgde in 1992 - zullen binnen niet al te lange tijd zeker
door andere regisseurs op het repertoire worden genomen. Van Rijnders'
avondvullende, zogenaamde ‘montagestukken’ kan men zich dat aanzienlijk moeilijker
voorstellen. De originaliteit van de premières die hij van deze teksten presenteerde
- Bakeliet, 1987; Titus, geen Shakespeare!, 1988; Ballet, 1990 - maakt het nogal
onwaarschijnlijk dat deze stukken snel weer ergens op een speelplan zullen
verschijnen.
Van de drie is Bakeliet een doorslaand publiekssucces geweest. De produktie zal
in het geheugen van theaterliefhebbers ongetwijfeld voortleven als een verbluffende
theatergebeurtenis, een happening zo men wil. Bakeliet bezat bijna dezelfde kracht
als Wolfson de talenstudent, maar de produktie was minder hermetisch, toegankelijker,
publieksvriendelijker en misschien wel hoeriger dan Wolfson. Bakeliet is gebaseerd
op een biografie van de uitgeversfamilie Baeckeland, waarvan de stamvader de
uitvinder is van bakeliet, voorloper van alle plastics. Het stuk concentreert zich op
de kleinzoon van de familie, Thomas Baeckeland, die zijn moeder vermoordde en
ook zijn oma bijna naar de andere wereld hielp. Het uit drie verdiepingen bestaande
decor, de vrijwel permanente muzikale ondersteuning en de verdeling van de diverse
vrouwenrollen in Thomas Baeckelands leven over dertien actrices, dat alles maakte
een flink deel van het succes van Bakeliet uit.
Titus, geen Shakespeare! wilde minder het swingende nummer zijn dat Bakeliet
was, oogde ook aanzienlijk minder esthetisch dan Ballet en was als voorstelling
interessanter dan als script. Links op het speelvlak werden extracten gespeeld uit
Shakespeare's jeugdwerk Titus Andronicus, een stuk over bloedvergieten en
wraakzucht, waarbij het getal der slachtoffers gaandeweg iedere betekenis verliest.
Rechts speelt zich een radiotalkshow af met een naar Amerikaans voorbeeld
gemodelleerde presentator, Alan Berg, een provocerend radiogenie van joodse afkomst
(in de realiteit door neo-nazi's afgeknald). Alles wat hem per telefoon aanwaait zendt
hij uit, voorzien van snijdende commentaren. Iedereen die hem niet bevalt, scheldt
hij in het openbaar verrot, hij zet mensen op hun plek en in één geval - de
aankondiging van een verkrachting - poogt hij vergeefs in te grijpen. De opbellers
zitten of staan in al hun treurige naaktheid op het toneel, we zien de anonieme
telefoneerders en ondertussen vult zich de linkerhelft van het podium met
Shakespeare's lijkenberg. Langzaam en zeer zeker beginnen de martelingen en
gruwelen uit het Engelse renaissancestuk zich te ‘bemoeien’ met de beledigingen uit
de talkshow. In een van de meest intelligente en bewogen beschouwingen die er over
voor-
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stelling en partituur van Titus, geen Shakespeare! verschenen, van de hand van Rob
de Graaf, beweert deze ademloze toeschouwer: ‘Zijn we voyeurs of worden we door
ons kijken ook participant? Mogen we ermee volstaan een oordeel over anderen uit
te spreken of zouden we ook over onszelf iets moeten zeggen? Kunnen we een lawine
van bloed en ellende over ons heen laten storten en vervolgens onze handen in
onschuld wassen? Wat zit er tussen ons en dat wat we zien: een muur, een spiegel
of helemaal niks? Titus, geen Shakespeare! van Gerardjan Rijnders stelt die vragen
aan de orde. Het is een stuk dat ons, de kijkers, tart: de gemoedsrust waarop we recht
meenden te hebben wordt ons ontnomen, de werkelijkheid met zijn onaangename
kracht overwoekert het tere plantje van de schone kunst waar we zoveel van houden.
Links op het toneel stapelen de lijken zich op en rechts de beledigingen - en wij, wij
zitten daar maar in die zaal en we worden door niets gekoesterd, zelfs niet door mooi
toneelspel of door een ingenieuze compositie.’
‘Ik heb geen tranen meer,’ zegt Titus midden in het stuk. Alan Berg wordt in de
studio gebeld:
JACQUES: Alan, stel jij rijdt straks naar huis. Jij rijdt van de studio naar huis en je
gaat een hoek om en wat zie je...?
BERG: Een meisje met een litteken zonder benen.
JACQUES: Nee.
BERG: Mijn moeder in een glazen televisie want sinds mijn geboorte heeft ze AIDS.
JACQUES: Nee.
BERG: Mezelf!?
JACQUES: Nee.
BERG: Ik geef het op.
JACQUES: Je ziet God.
BERG: Shit.
JACQUES: En hij zegt...
BERG: Wat heb jij met mijn zoon gedaan, vuile jood.
JACQUES: Nee. Hij zegt: ik heb naar je programma geluisterd en je krijgt twee
weken de tijd om de luisteraars ervan te overtuigen dat ik besta. Lukt het je, dan kom
je in de hemel. Lukt het je niet, dan kom je in de hel.
BERG: Godverdomme.
Opmerkelijk is Rijnders' tekst De Hoeksteen uit 1988. Het was gepland als soap-opera
in vijf afleveringen voor de VPRO-televisie, maar de omroepdirectie durfde de
onderneming opeens niet meer aan. Rijnders werkte het script om voor een vijfluik
op één enkele toneelavond. Bevatten de
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martelingen, wreedheden en beledigingen in het (overigens later, eind 1988
geproduceerde) Titus, geen Shakespeare! nog verwijzingen naar universele, grote
thema's, in De Hoeksteen wordt de pijn binnenshuis geleden. Men martelt niet op
basis van haat, maar op ‘een lijn cocaïne’. De lezer vergisse zich niet, De Hoeksteen
is een zeer onthutsend en wreed stuk, geschreven vanuit een enorm mededogen, bijna
een oproep om de dagelijkse wreedheden en het verval om ons heen op z'n minst
waar te nemen.
Deel een - ‘Jopie’ - opent met de decoraanwijzing ‘een minimumwoninkje’ en de
eerste, door junk Hans uitgesproken tekst is: ‘Kut. Shit-wereld.’ Jopie is de kanarie
die aan ondervoeding sterft. Vader is verlamd, moeder Dinie houdt de huishouding
op gang met broodpap, watergruwel en eens in de week één slavink voor het hele
gezin.
VADER LAAT EEN SCHEET
HANS: Shit.
COBIE: Voelt-ie zich wat beter? Is-ie nog incontinent?
DINIE: Hij is heel content hoor, voor zover mogelijk. Maar hij kan het niet allemaal

meer ophouden, hè.
COBIE: Nee, nee. Hier Dien, de krant. Heb je weer wat te lezen.
ZE OVERHANDIGT HAAR HET ZONDAGSNIEUWS
DINIE: Dat is lief van je. Heb ik weer wat te lezen.

De bezoekende Cobie is allesbehalve een tacticus (‘Weet je wat, als je Jopie nu
in de ijskast legt, heb je morgen weer een slavink.’), maar wanneer Hans'
spuitvriendinnetje Lia thuiskomt, wordt de wankele orde pas echt grof verstoord: de
junks scoren de tv en pa sterft. Deel twee - ‘Lek’ - toont een vrijwel analoge situatie,
nu bij de ouders van Lia thuis; aan het eind wordt nu niet de tv maar de voor de deur
staande Opel gescoord. Spil in deze scène is vader Freek, die zich in de loop van het
huiselijk samenzijn met bier laat vollopen en die voor zijn dochter de volgende
begroetingstekst in petto heeft: ‘Goedemorgen buizenpost. Tocht het nog zo in de
Bijlmer? Of draag je nu een onderbroek?’ Lia blijkt een donker kindje te hebben dat
in aflevering drie - ‘Kut’ - dood is en als pop wordt gekoesterd, respectievelijk voor
oud vuil in de hoek wordt gesmeten. Lia's broer Leo keert uit het Vondelpark terug
in het kraakpand. Enkele kerels (‘B.M.W., video, porno, joints, poppers, een trip, kon
niet op, lijn na lijn.’) hebben Leo gecastreerd en een kastanje in zijn balzak genaaid.
Leo draagt zijn geamputeerde kloten in een tupperwarebakje.
CARLA: Waren het chirurgen of zo, die flikkers?
HENK: Nee. Natuurliefhebbers.
Lia is door klanten afgetuigd. Buiten rijdt een actiewagen van de vak-
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bond: ‘Knok mee met het FNV. Geen tweedeling tussen werkenden en mensen zonder
werk. Een gelijke behandeling of je nou werkt bij de overheid, in een particulier
bedrijf of dat je moet leven van een uitkering. De koopkracht moet voor iedereen
gehandhaafd blijven! Demonstreer! Knok mee met het FNV. Samen kunnen we een
vuist maken.’ De Duitse junk Heidi heeft op het geheel maar één treffend commentaar:
‘Ist ja Wahnsinn.’ Dit deel van De Hoeksteen biedt een treurig scenario voor een
tijdsbeeld van het eind van de jaren tachtig.
In aflevering vier - ‘De Jurk’ - is Leo ondertussen getransformeerd tot vrouw, de
oude Dinie bevriest buiten beeld en valt in die toestand het toneel op als een zak
tuinbonen uit het vriesvak, Freek uit aflevering twee heeft zich - evenzeer buiten
beeld - kapot gereden, de paus arriveert in Nederland, zo meldt de tv, Carla bekent
vroeger pa ‘zijn stok’ te hebben moeten vasthouden en Jan laat zijn broek zakken
om te tonen dat hij in de kazerne wordt afgeranseld. De paus kust de grond. ‘Hij
komt,’ zegt iemand. ‘De Jurk,’ zegt Frans met een verachtelijke ondertoon. In
aflevering vijf - ‘Dood’ - dienen twee uitgeputte jongelui zich een overdosis coke
toe, terwijl op de televisie politici hun ellendige teksten uitbraken. Loesje en Jantje
sterven, terwijl Neelie Smit-Kroes ze verrot scheldt. Prachtige, gevoelige muziek
klinkt. Donkerslag.
De tekst van De Hoeksteen schakelt van banaal (LENIE: Soms heb ik wel 's als de
zon schijnt dan denk ik: de zon) naar lelijk (in de eindeloze scheldpartijen) terug
naar ordinair (COBIE: Ach die protheses. (BLIK NAAR FRANS) Met of zonder, met hem
maakt het toch niks uit, het blijft niks.) Het is nergens gepolijst, overal even rauw.
In hun spel kregen de acteurs uit De Hoeksteen geen enkele kans om ‘mooi’,
‘invoelend’ of ‘inlevend’ te spelen. De demonstratie van verval had een aangrijpende
directheid. Ik herinner me de felle gesprekken rond de voorstelling en de tekst; het
waren er overigens weinig, de produktie is omgeven geweest door markante,
beschroomde stiltes.
Of dit nu wel kon? Of de elite hier niet de maatschappelijke paria's zat uit te lachen?
Of dit geen belediging was van de minimumlijders? Op de eerste vraag bestaat geen
ander antwoord dan: binnen zekere grenzen kan alles op het toneel. De tweede vraag
is irrelevant, een maker is niet verantwoordelijk voor de gedragingen van zijn publiek.
Waarmee de derde vraag in één adem ook is opgelost: wie Othello ensceneert, draagt
toch ook geen verantwoordelijkheid voor de suggestie dat zwarte mannen allemaal
naïeve, stinkende jaloerse vrouwenmoordenaars zijn.
Gerardjan Rijnders kreeg ooit deze vraag voorgelegd: De oordelen over jouw werk
worden zelden geplaatst binnen repertoirelijnen. Kun je toneelliteraire verbanden
leggen in je repertoirekeuze? Hij antwoordde:
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‘Repertoire-toneel bestaat niet. We spelen alles wat we interessant vinden. En vinden
we het niet, dan maken we het zelf. De vraag is verouderd, stamt uit vóór-Tomaat
en Theater Heute. Wij wilden enerverend toneel maken. Dat lukte soms.’ Het lukt
steeds vaker.

6
Binnen de discussie over de teruglopende publieke belangstelling voor het
gesubsidieerde toneel en de strafmaatregelen die de overheid daarop heeft bedacht,
valt regelmatig het verwijt dat het Nederlandse toneel nog slechts naar zichzelf
verwijst en niet meer naar eigen tijd en cultuur. ‘Kunst-kunst’ is de gebezigde term.
‘Navelstaren’ heette dat begin jaren zeventig. In die discussie zal vaak de naam van
Frans Strijards zijn gevallen. Zeer ten onrechte. Het hele verwijt van de kunst-kunst
is sowieso onzin: de toonaangevende Nederlandse theatermakers moeten niks van
kunst voor de eigen tribune hebben. En Frans Strijards al helemaal niet. Strijards is
een tijd lang voor het Nederlandse toneel geweest wat Theo van Gogh was (of nog
is) voor de Nederlandse film: een satanisch om zich heen meppende tuinkabouter
(‘kobold’ noemde NRC-theatercriticus Jac Heijer hem), met een gruwelijke hekel aan
goegemeenten in het algemeen, de toneelgoegemeente in het bijzonder en de
goegemeente van (cultuur)politici wel zeer in het bijzonder. In een interview in 1986
zei hij: ‘Het culturele leven in Nederland bestaat uit 76 cementsjouwers die samen
twee zakken cement omhoog sjouwen en daarbij een heleboel drukte maken omdat
ze geen koffie krijgen.’ In hetzelfde jaar ontving hij de Prosceniumprijs uit handen
van een college van schouwburgdirecteuren voor zijn regie van Pirandello's De
naakten kleden. Ook alweer niet goed. Deze prijs gold (in ieder geval in 1986) als
een soort aanmoediging voor aanstormend theatertalent - beledigend om die te geven
aan een regisseur die er in 1986 al ruim tien jaar actieve theaterpraktijk op had zitten.
De prijs leverde geen geld op, alleen maar een beeldje. Strijards heeft de sculptuur
in een bak zwavelzuur geflikkerd; alleen wou het houten voetstuk maar niet oplossen.
In hetzelfde jaar ging Strijards' stuk Hensbergen (geschreven in 1985) in première.
Daarna volgden nog vijf stukken: Hitchcocks Driesprong (1987), Gesprekken over
Goethe? (1988), Het syndroom van Stendhal (1989), Toeval. Voorval (1991), en
Sporen (1992).
In een dialoog van Strijards met Judith Herzberg en Ger Thijs (opgenomen in de
bundel De goden van het theater, 1983) vraagt Strijards zich af of er in Nederland
een toneelschrijfklimaat mogelijk is wanneer men ‘alsmaar geen middenweg vindt
tussen dramaturgische analyse en gegevens in de human interest sfeer’. Strijards
geeft zelf in de loop van het gesprek
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een reeks antwoorden, die bij elkaar brokstukken lijken van een credo (hijzelf zal
dat woord overigens haten), een beginselverklaring, een schrijversprogramma voor
de jaren daarna: ‘Een thema waarvoor je je om dramaturgische redenen, maar
evengoed om persoonlijke, praktische redenen interesseren kunt is: hoe werkt een
verleden in iemands leven? Er is een heel interessante parallel tussen de
dramaturgische waarde - het functioneren van een verleden - en de manier waarop
je er in je eigen leven mee omgaat. Ontworstel je je eraan? Of ga je ten onder? Daar
hangen vragen mee samen als: hoe kun je je ervan ontdoen, bestaat er zoiets als een
doem, een vloek, een noodlot, bestaat er zoiets als vrije wil? Zeker een van die
bedreigende dingen, waarop je toch wel een antwoord zou willen, is dat bijna per
definitie wordt vastgesteld dat de Nederlandse toneelliteratuur minder interessant is
dan de buitenlandse, vooral door het gebrek aan grote thema's.’
In een interview met het toneelvakblad Toneel Teatraal werd Strijards in 1986
gevraagd of die grote thema's bij hem per definitie politiek zijn. Ze wáren het in ieder
geval wel. Strijards komt van oorsprong uit de hoek van het politieke theater. Is Frans
Strijards daardoor ook een moralist? De auteur zelf in 1986: ‘Nee, een romanticus.
Ik wind me op over het onwaarachtige, het onware. Ik ben gefascineerd door de
fantasie, door de systemen waarmee mensen zich in het leven staande proberen te
houden.’ De woorden ‘systeem’ en ‘mechanisme’ komen in de analyses van Strijards'
toneelwerk vaak voor. En dat heeft weer alles te maken met het feit dat hij het
klassieke toneelpersonage in zijn stukken zo goed als geheel heeft geëlimineerd,
heeft teruggebracht tot structuur, systeem, fragmenten, mechanismen. Strijards stuurt
karakters als het ware de scène op met de opdracht daar en dáár alleen te zoeken naar
het wezen van hun existentie. Hij onderstreept de dood van het moderne, burgerlijke
toneelpersonage van na de Verlichting, van na Lessings Emilia Galotti en Schillers
Kabale und Liebe. Strijards doodt het toneelpersonage dat in een herkenbaar conflict
is gekomen met de buitenwereld, voor onze ogen ten onder gaat en bij ons medelijden
en schuld poogt los te weken. Dat drama en die personages zijn het toneel allang
afgepakt: waar het de fictie betreft door film, televisie en video, voor het gebied van
de non-fictie door de journalistiek en de talkshows. De Duitse toneeldichter Bertolt
Brecht heeft zich als eerste tegen de medeleven/medelijden-identificatie verzet. Maar
Brecht is ergens blijven steken waar Strijards verder wil: in utopieën, in moralismen
en uiteindelijk in sentimentaliteiten. Strijards is in zekere zin Brecht voorbij! In 1986
stelt hij: ‘Ik heb mij tot nu toe alleen nog maar beziggehouden met de consequenties
van Brecht. Wat gebeurt er als je zijn vervreemdingstheorie echt doorzet. Dat heeft
ertoe geleid dat ik al de
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sentimentele relaties systematisch ontregel en tussen aanhalingstekens zet, zodat je
de sentimentele kant wel voelt, maar tegelijk je wantrouwen ertegen wordt opgewekt.’
Dat is én rechtgeaard Brechtiaans gesproken - Brecht zag vervreemding als ‘theatraal
wantrouwen’, als sonderen, iets nog eens tegen het licht houden, iemand uit zijn
ogenschijnlijk ‘gewone’ context lichten - én Brecht achterlangs (om de term links
of rechts te vermijden) passerend.
In Hensbergen (1985) tekent en hekelt Strijards een bepaalde
toneelspelersmentaliteit, het stardom, zweren bij techniek, routine, hysterie, laten
we zeggen: de verlopen grandeur van de Haagse Comedie, vermengd met het
goedkope populisme van John van der Rest. Zijn portret van een ouder
toneelspelersechtpaar is venijnig en schrijnend, maar ook met veel warmte.
De titanenslag tussen toneelgrootheden wordt in Hensbergen gadegeslagen door
een personage dat Toneelliefhebber heet - een verwoede Toneel Teatraal-lezer met
aanvallen van sympathieën voor Nietzsche. Uit De Meeuw van Tsjechov
(‘ornithologische dramaturgie’) komt de werkelijke antagonist van Hensbergen,
Strijards' alter ego, de Zoon van het toneelspelersechtpaar, echo van de jonge, om
nieuwe vormen schreeuwende schrijver Kostja uit Tsjechovs stuk. Zijn roep om een
ander theater is Strijards ten voeten uit, weerspiegelt tevens diens angst dat de theatrale
avant-garde zichzelf overschreeuwt en de werkelijkheid uit het oog verliest.
ZOON: ‘Wat ik wil is een theater van angst en woede. Een theater dat grenst aan
het gesticht - een verontrustend theater. Geen theater als spiegel, geen tekening van
mensen en nun strevingen, geen platte afbeelding van de schouwburgbezoeker en
zijn mediocre wereld van beleggingen en speculaties. Geen herkenning. Geen publiek
dat zich doodlacht, eigenlijk om zichzelf. De zweep van de taal erover. Over de
dictatuur van de feiten de zweep van de taal. Ik wil de gotische wereld van de haat.
Niet een wereld gevuld met de gewone, dagelijkse, boosaardige sentimenten. Niet
de roddel. Niet het schandaal. Geen herenleed. Geen toespelingen of knipogen. Geen
gesmul van de vuilnisbelt van de menselijke existentie. Geen oorlogsverklaringen
die underdogsentimenten opleveren. Geen rubriceerbare persoonlijkheden, geen
ordinaire driften, niet de denkcategorieën van de toneelspeler met zijn ervaringen
waarover hij alleen maar praat, maar de gotische wereld van de haat.’
Er is nog een tekst waarin Frans Strijards ‘de gotische wereld van de haat’ verbindt
met een snijdend portret van de zelfingenomen goegemeentes vol geborneerde
kunstenaars en zogeheten kunstminnaars. Het
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syndroom van Stendhal (1989) ontleent zijn titel aan het feit dat mensen soms zodanig
door kunst worden overweldigd, dat ze zich voor behandeling in een ziekenhuis
moeten laten opnemen voor een aan de schrijver Stendhal ontleend syndroom. Familie
en kennissen zijn in rouw bijeen in de villa van een zakenman die zich een mes in
het hart heeft gedreven. De rouwenden zijn vrijwel zonder uitzondering yuppies met
een opstandige geschiedenis in de jaren zestig - een terugkerend thema bij Strijards,
de rebelse jongeren van weleer gaan op den duur exact lijken op de ooit bestreden
oudere generatie. De arrivés zijn door de dood van de steenrijke maar nogal boers
regerende zakenman zeer ontredderd, ze klampen zich vast aan de kunst. Al het
mogelijke wordt in de kunst geprojecteerd, kunst functioneert als een soort kaasstolp,
waaronder iedereen kan wegkruipen en ondertussen toch kan worden gezien. Het
syndroom van Stendhal - geschreven als een symfonie voor twaalf desperado's koketteert met de wanhoop van aan de werkelijkheid totaal ontstegen young urban
proletarians, die zich een kunstmatige wereld hebben gebouwd, om daarmee te
camoufleren dat ze klemgereden en wildgeworden kleinburgers zijn geworden. Ook
hier een observator, een commentaarspreker, een verteller, die probeert de lege flirt
met de muzen onderuit te halen: ‘Zet vijf mensen bij elkaar, laat het woord kunst
vallen en je hebt een festival en een bestuur. De vreemde drang om je naam verbonden
te weten met iets kunstzinnigs, de neiging om je tussen kunstenaar en publiek in te
willen wringen, deuren te openen, deuren te sluiten, en in de meeste gevallen zonder
enige affiniteit.’
Het syndroom van Stendhal is een dramatisch juweel, een goed voorbeeld van de
geraffineerde compositietechniek die Strijards hanteert, hij vervaardigt een complex
bouwsel waarin de personages de indruk wekken volledig thuis te zijn, maar waarin
ze toch verdwalen. Strijards daarover in een interview: ‘Iedereen projecteert zijn
eigen motieven in de motieven van een ander, voelt zich dan op stang gejaagd en
begint te reageren. Dat geldt voor ieder individu. Het stemt overeen met de realiteit
die ik ken.’ Strijards schrijft zoals hij regisseert, bepaalde kenmerken van een
personage worden geaccentueerd, andere weggelaten. Strijards: ‘Omdat ik niet zo
goed begrijp wat een “rond toneelkarakter” nou eigenlijk is. Ik zie op het toneel
alleen maar projecties van acteurs die bepaalde aspecten van een rol met kracht
kunnen spelen, terwijl hun andere dingen weer niet zo goed afgaan. Hij probeert het
de schijn, de legitimatie van een rond karakter te geven. Dat bestaat toch niet, een
rond karakter. We zijn toch allemaal gedeformeerd.’
In Gesprekken over Goethe? keert Strijards terug naar de kracht van het document
als verhaal, de lang verloren traditie van de documentaire
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reconstructies op de toneelplankieren, daterend uit de tijd van Peter Weiss, Rolf
Hochhuth en Heiner Kipphardt. Het document waar het Strijards om gaat is echter
niet primair politiek, maar eerder persoonlijk: onderzoeken hoe een jongen aan zijn
tijd kapot gaat.
Het onderzoek van Gesprekken over Goethe? heeft de kale vorm van een
journalistiek forum en het betreft een figuur die in de waan verkeert dat hij zijn
moeder heeft vermoord. Hij slaat aan het zwerven en belandt bij een psychiatrisch
duo, een jeugdvriend/psychiater en een behandelend geneesheer. Ontroerend en
ontregelend aan het stuk is de enorme inzet waarmee wordt gepoogd een existentiële
vraag te ontraadselen: wat zijn de motieven tot zelfmoord? Uiteraard slaagt de auteur
daar niet in. Hij lijkt het ook niet te willen: de motieven tot een zelfgekozen dood
zijn niet te achterhalen. Dit falen neemt de vorm aan van een expeditie naar het
onbespreekbare, het onderbewuste, naar neurotische dwangmechanismen. Binnen
vijftig pagina's werkt Strijards genadeloos toe naar een ontknoping; geen ontploffing,
eerder een nuchtere, journalistieke constatering over de zelfmoord van het personage,
door Acteur I als volgt verwoord:
ACTEUR I: Ik ben een wrak. Mijn tijd is om. Ik, god, ik voel me, ik tril, zie je? Zou
het weer gaan beginnen? Wat denk je? Nee hè? Mijn moeder zei vroeger altijd dat
strips lezen de jeugd tot zelfmoord zou aanzetten. Ik denk dat ze gelijk had. Ik las
ze vroeger stiekem, die strips. Ik heb er te veel gelezen. Wanneer je bepaalde platen
achterstevoren draait, kun je een boodschap van Satan horen. Dat is expres voor de
mensen die het weten. Dat nummer ‘I believe’, ken je dat?
ACTEUR III: Of ik dat nummer kende.
ACTEUR I: Als je die achterstevoren draait, weet je wat je dan hoort?
ACTEUR III: Ik kon het niet geloven. Ik geloofde het niet. Ik dacht dat hij maar wat
zei, om welke reden dan ook, om mij te shockeren.
ACTEUR I: De opera ‘Tristan en Isolde’, ken je die? Als je die achterstevoren draait,
weet je wat je dan hoort? Een boodschap waarin anaal geslachtsverkeer wordt
aangemoedigd.
ACTEUR III: Een geintje dacht ik. Maar nee. Je denkt, ik word in de maling genomen.
Maar nee. Hij hoorde boodschappen, speciaal voor hem. Geen ironie. Inderdaad, de
plaat was begonnen achterstevoren te draaien. Lege ogen verzonken in een eigen
raadsel.
ACTEUR III: Dat wij maar geluisterd hadden. Dat hij maar gebleven was. Dat hij
die plaat nog maar eens zou opzetten. Dat hij genomen had van wat hier zo rijkelijk
aanwezig was. Dat hij maar was blijven deelnemen. Dat hij nu ineens zo weggelaten
was. Dat een afwezigheid als deze als een wegblijven werd ervaren. Een achterwege
blijven. Een weglaten, of beter nog: verwijdering, een uitwissing, een... Dat die lege
stoel daar
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die uitwissing zou blijven onderstrepen. Dat in dit wegblijven zich een bodemloze
angst schuilhield. Dat in dat gat in de ruimte waarin hij had gepast, dat daar de angst
school. Een eenvoudig heengaan, een niet meer willen voltooien, een niet meer
aanwezig willen zijn. Verheffend was het allemaal niet, ik geef het toe.
Strijards' personages zijn puppets on a string. Dat verleent zijn theater een dubbele
charme: die van het poppenkasteffect (‘Kijk uit, achter je!’) en die van een
doorgetrokken historische lijn in de theatrale avant-garde, die al sinds het begin van
de twintigste eeuw op zoek is naar de ontkleding van het personage, het opheffen
van de doem van de op identificatie van de toeschouwer jagende theaterpsychologie.
Wat de poppenkast betreft bevindt Strijards zich in zijn affiniteit met simpele,
groteske effecten die op confrontatie uit zijn, in het aangename gezelschap van
theatervernieuwers als Craig en Kantor, die de zich in hun personages inlevende
acteurs het liefst zouden vervangen door een superpop, een Übermarionette, om in
Craigs termen te spreken: niet echt een puppet on a string, meer een kunstmens voor
wiens artificiële gedragingen een kunstenaar de volle verantwoording kan dragen.
Strijards: ‘Het gaat terug op hoe kinderen spelen met poppen. Poppenkast is de
simpelste theatrale gebeurtenis. Als een kind een pop tot leven ziet komen, is dat in
zijn ogen geen pop meer maar een echt mens. Als zijn verbeelding stopt, dan is het
weer een pop, gestold tot de realiteit van dat onechte. Dan neemt het er weer afstand
van. Mensen staan ook zo ten opzichte van zichzelf. Iedereen heeft toch een soort
zelfreflectie. Hij ziet zichzelf bezig en denkt: o, doe ik het weer zo. Dan ben je toch
een pop in je eigen ogen, dan heb je toch die afstand ten opzichte van jezelf. En dan
zie je jezelf als een wezensvreemd stuk materie tekeergaan. Je bedient jezelf van een
rol. Dat proberen de spelers in de voorstelling dus ook. Het is een plaatje, je kunt
ernaar kijken, het stimuleert de verbeelding en op dat moment wordt het thema van
het stuk in een beeld vervat. Daar hoef ik het dan verder niet meer over te hebben.
Ik had een wonderlijke pop. Het was alleen een hoofd en als ik dat op een bepaalde
manier in een kinderwagentje legde, dan lag daar dat ontroerende hoofd en je kon
de rest van het lichaam, dat ik dus niet had, eronder denken. Het zielige van die pop
was dat hij alleen maar hoofd was. De rest van het lijf bestond alleen in mijn
verbeelding. Ik droeg dus verantwoordelijkheid voor die pop.’ Strijards ensceneert
consequent het theater waarin de traditionele toneelvorm eraan zal moeten geloven,
of ze wil of niet. Die traditionele vorm wordt afgebroken tot er een pop overblijft
met een kop maar zonder lijf. De toeschouwers krijgen het hoofdje te zien en moeten
de rest er maar bij
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fantaseren. Het gangbare kijkersgedrag, het verlangen om met de personages heel
ver mee te gaan, is onmogelijk geworden. Toneelspelers beult Strijards af tot ze over
de grens zijn, ook de toeschouwers moeten bij hem duchtig veel werk verzetten.
Strijards eist hersenwerk van zijn publiek, zoeken naar conclusies. De toeschouwer
moet de schijnwereld van het toneel ontwarren, om de toneelmatige illusies in de
werkelijkheid van alledag onder ogen te kunnen en te durven zien.
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Bregje Boonstra
Er was eens een Waseens
De jeugdliteratuur
Stel, er was een jeugdbibliothecaris die in 1958 naar Nieuw Zeeland was geëmigreerd.
Nederlandse auteurs die toen al een duidelijk zichtbare plaats op de bibliotheekplanken
hadden, waren An Rutgers van der Loeff, Jean Dulieu, Han Hoekstra en Annie M.G.
Schmidt. Miep Diekmann begon net met publiceren. Over hun boeken verscheen in
obscure krantehoekjes weleens iets dat een recensie moest voorstellen. Stel, dezelfde
bibliothecaris kwam dertig jaar later nog eens terug - om precies te zijn op 27
september 1988 - en kocht NRC Handelsblad, voor een eerste snufje moederland.
‘Annie Schmidt gelauwerd,’ juicht het boven een foto op de voorpagina. Volgt een
bericht over de uitreiking van de internationale Hans Christian Andersenmedaille in
Oslo. Het zou een vervreemdende ervaring zijn geweest: alsof de tijd had stilgestaan
- nog steeds Annie M.G.? - én vooruit was gehold - nu is zij voorpaginanieuws, in
een stukje met driemaal de omvang van vroegere boekbeoordelingen.
Dit krantebericht zegt zeker iets over de Nederlandse jeugdliteratuur vanaf het midden
van de jaren tachtig. De naam van Annie Schmidt is op ieders lip en niet omdat ze
zulke mooie nieuwe boeken heeft geschreven. In 1987 verschijnt de kloeke
verzamelbundel Ziezo, waarin de auteur de definitieve omvang van het corpus van
haar kinderverzen vaststelt op driehonderdzevenenveertig. Pluk van de Petteflet
ondergaat voor zijn twaalfde druk een welkome facelift en de strip Tante Patent
krijgt kleurenplaatjes van Fiep Westendorp. Het enige nieuwe is het
Kinderboekenweekgeschenk 1990 Jorrie en Snorrie, een nogal geforceerd jolig
werkje dat, als de naam van de auteur Annie M.G. Janssen was geweest, vast niet
zou zijn bijgezet in de annalen van de jeugdliteratuur.
De literaire wereld - en niet alleen de jeugdliteraire - realiseert zich in toenemende
mate hoe sterk en origineel het werk is dat Schmidt vroeger heeft geschreven en hoe
bijzonder het is dat er nu al een derde generatie lezers van geniet. Die lezers roepen
Annie Schmidt in 1991 met de CPNB-Publieksprijs uit tot de beste
kinderboekenschrijver, terwijl ze drie jaar eerder ook al hebben vastgesteld dat ze
een betere dichter is dan Nel Benschop, Huub Oosterhuis, Lucebert en Rutger
Kopland. Via de Constantijn
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Huygensprijs hebben de beroepslezers haar eindelijk toegelaten tot de Literatuur en
zo kan haar tachtigste verjaardag gevierd worden met een tentoonstelling in het
Letterkundig Museum en een Schrijversprentenboek, beide onder de treffende titel
Altijd acht gebleven (1991). De heiligverklaring is een feit. Mevrouw Schmidt wordt
bevorderd tot ‘echte koningin van Nederland’ en de media zijn dol op haar mening,
waarover dan ook. Deze positie is min of meer vergelijkbaar met die van Astrid
Lindgren in Zweden.
Zelf blijft ze nuchter onder het feit dat ze de maat aller jeugdliteraire dingen is
geworden: ‘Hoe het komt dat ik nu weer zo in de belangstelling sta, weet ik niet
precies. Bij toneel en film worden de dingen ook teruggehaald. Omdat alles
tegenwoordig zo flitsend voorbij gaat, zoeken de mensen misschien een rustpunt om
te bedenken: wat was er ook weer leuk, wat was er ook weer goed. Dat waren we
haast vergeten. Oh ja, dat was leuk!’

Echo van vroeger
Ook in ruimere zin is er sprake van pas op de plaats maken, wellicht met de
eeuwwende in het verschiet, die noodt tot het opmaken van de rekening. Mogelijk
ook vanwege de economische recessie of omdat uitgevers het even niet meer zo goed
weten na het elan van de jaren zeventig, toen iedereen die iets met kinderen te maken
had automatisch ook een bijdrage meende te moeten en kunnen leveren aan het hoe
en waartoe van de jeugdliteratuur.
Paulus de Boskabouter duikt op, eerst uit het radioarchief, zodat opnieuw kan
worden vastgesteld hoe fabelachtig Jean Dulieus vermogen tot stemmetjes maken
was. De trouwe luisteraars van toen zijn waarschijnlijk de ouders van nu, die hun
kinderen naast de radio zetten en later nog eens laten genieten van de opnieuw
uitgebrachte, ruim geïllustreerde verhalenbundels. Er verschijnen nieuwe vertalingen
van Michael Bonds Beertje Paddington, van de Narnia-serie (C.S. Lewis), van Kleine
Sjang (Lattimore) en van Pinokkio. Nicolaas Matsier waagt zich in 1989 aan De
avonturen van Alice in Wonderland en gaat daarmee de uitdaging aan het levenswerk
van Reedijk en Kossmann uit 1947 te evenaren. Het lukt hem wonderwel, met een
verhaal in vloeiend en levend Nederlands, waarin hij zich niet alleen bekommert om
zorgvuldigheid, vondsten en woordgrapjes, maar ook om de juiste toon, het zinsritme,
de poëzie en de sfeer uit het oorspronkelijke boek. In sommige behoudzuchtige
kringen breekt wel de hel los vanwege het vervangen van Tenniels tekeningen door
de buitengewoon aanwezige schilderingen van Anthony Browne. Natuurlijk zijn de
plaatjes in een kinderboek vaak nog onvervangbaarder en heiliger
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dan de tekst, maar het knappe van Browne is dat hij met beelden doet wat Carroll
doet met taal: hij ontregelt en vervormt de werkelijkheid. Hij tekent nonsens. Zo
vestigen tekenaar en vertaler voor een nieuw publiek de aandacht op een
honderdvijfentwintig jaar jong meesterwerk.
Er komen heruitgaven van De brave Hendrik, van Roggeveens Okkie Pepernoot
en van de sprookjes van Bomans, van Daan Zonderlands Professor Zegellak en van
Afke's tiental, eindelijk weer voorzien van de oorspronkelijke prenten van Cornelis
Jetses. Vooral de laatste uitgave is geen overbodige luxe, gezien de goedkope
voddenbaal die uitgeverij Kluitman jaar in jaar uit op de markt hield. Niet onomstreden
zijn de ‘hertalingen’ die gemaakt zijn van bij voorbeeld De Katjangs (Schuil), Het
Behouden Huis (Hildebrand) en Dik Trom (Kieviet). De charme van dit soort boeken
berust voor een groot deel op het feit dat je ze als kind in je (groot)vaders boekenkast
vindt, voorzien van de oude plaatjes, soms in een eerbiedwaardige staat van ontbinding
en ruikend naar tijden van weleer. De archaïsche taal en vreemde spelling neem je
dan wel op de koop toe. Aan de andere kant moet gezegd worden dat de hertalingen
van iemand als Suzanne Braam vaak heel bescheiden zijn en dat ‘u hebt gedaan wat
u kon’ het lezen iets eenvoudiger maakt dan ‘gij hebt gedaan wat ge kondt doen’.
Dat je daarmee tevens een fraai scheldwoord als ‘seldrement’ kwijtraakt, is natuurlijk
een droeve zaak.
Op het gebied van de illustratoren vindt eveneens herbezinning plaats. Nelly
Bodenheim krijgt aandacht met een boek en een tentoonstelling in het Amsterdams
Historisch Museum. Een gedeelte van haar werk, waaronder Handje Plak en Het
regent, het zegent, is opnieuw verkrijgbaar in een helaas nogal onzorgvuldig en
opzichtig uitgevoerde verzamelbundel. Dick Bruna - debutant uit dezelfde jaren als
Annie Schmidt - krijgt in 1990 met het Gouden Penseel voor Boris Beer een wel erg
late vaderlandse erkenning voor zijn baanbrekende werk op het gebied van de
illustratie voor heel jonge kinderen. Desgevraagd laat de vader van Nijntje aan Vrij
Nederland weten dat de bekroning in dank aanvaard is:
‘Ik vond het altijd al zo fijn
om kwasten vast te mogen houden
tot nu toe had ik rood en blauw
en nu waarempel ook een gouden.’

Over Bruna's werk verschijnt het voorbeeldig vormgegeven boek Het paradijs in
pictogram (1989) en er wordt een tentoonstelling ingericht die later naar het Centre
Pompidou reist. Ook het Gouden Penseel dat Peter
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Vos in 1991 ontvangt voor zijn tekeningen in Kousbroeks versjesbundel Lieve
kinderen hoor mijn lied kan niet betekenen dat dit werk plotseling zo'n verpletterende
kwaliteit bezit. Het lijkt eerder een schouderklop met terugwerkende kracht.
Interessant is de carrière van Max Velthuijs, die na successen van zo'n twintig jaar
geleden - De jongen en de vis, De schilder en de vogel, Het goedige monster - met
de schepping van een vriendelijk dierengezelschap een nieuwe bron in zichzelf heeft
aangeboord. De afgelopen jaren is de ene topper na de andere verschenen. Velthuijs'
prentenboeken hebben bijna zonder uitzondering een boodschap: in plaats van elkaar
te treiteren met steeds meer decibels, kun je beter samen muziek maken (Trompet
voor olifant), of: aan soort, maat of kleur laat de liefde zich niets gelegen liggen
(Kikker is verliefd), of: de dood is verdrietig, maar voor wie achterblijven gaat het
leven verder (Kikker en het vogeltje). Toch is de term moralistisch niet van toepassing
op dit werk, omdat de maker wat hij te zeggen heeft zo treffend, grappig en
vanzelfsprekend vorm geeft, dat het een soort algemene geldigheid krijgt. Velthuijs
is een meester in het vinden van kleine vormen voor grote thema's als vrijheid, liefde,
geluk, kunst en dood. Zo brengt Kikker zijn vriendin Varkentje bij een vogel die hij
- pootjes in de lucht - in het bos heeft gevonden. Zijn diagnose is kort, maar krachtig:
‘Kapot. Die doet het niet meer.’ Even concreet, helder en expressief als de taal is,
zijn ook de platen. Niemand zal onberoerd blijven door Kikker waar hij gebukt onder
de liefde door het leven sjokt of door de kleine toegewijde stoet, die het vogeltje ten
grave draagt. Hier zijn universele belevenissen op volwassen kinderhoogte verbeeld.
Nadenken over het belang van wat geweest is spreekt ook uit de pagina's met De
allermooiste kinderboeken, die in 1989 en 1990 in NRC Handelsblad gepubliceerd
worden. Als tegenwicht voor de in de media gangbare informatie over de meest
recente titels of over een opzienbarend nieuwe auteur wordt daar aandacht gevraagd
voor de prachtige boeken die al lang bestaan, maar die voor steeds weer een volgende
generatie lezers gloednieuw zijn. Verheugend zijn in dit verband de aanzetten tot
geschiedschrijving die te vinden zijn in de fraai uitgegeven gedenkboeken ter
gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de uitgeverijen Becht en Van Holkema
& Warendorf. Daarin is de ‘loopbaan’ van bij het publiek dierbare boeken als
Schoolidyllen, De Katjangs, Fulco de minstreel en Pinkeltje te volgen en het feest
der herkenning te vieren bij het weerzien met enigszins onder het stof geraakte
lievelingen als Mapje en Papje in het Hazenbos, Het beugeljong of De blijde stilte.
Van belang is ook het verschijnen van Anne de Vries' proefschrift Wat heten goede
kinderboeken?,
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waarin hij verslag doet van zijn onderzoek naar de opvattingen over het kinderboek
tussen 1880 en 1980.
En dan is daar eind 1989, na tien jaar van voorbereidingen en gestrande pogingen,
De hele Bibelebontse berg. De geschiedenis van de jeugdliteratuur is hier in ruim
zevenhonderd pagina's opgeschreven door een gezelschap van overwegend neerlandici
in plaats van zoals gebruikelijk door pedagogen en begint niet, zoals eveneens
gebruikelijk, met Hiëronymus van Alphen, maar al in de Middeleeuwen. De kritiek
is opgetogen, en terecht. Willem Wilmink spreekt van ‘een magnifiek boek’ en
Nicolaas Matsier vindt ‘een groot vreugdesaluut’ op zijn plaats. Met de gesignaleerde
lacunes worden bouwstenen aangedragen voor een ook door de redactie al bij
verschijning vurig gewenste, verbeterde herdruk. Alleen Anne de Vries maakt zijn
- vaak terechte - aanmerkingen in Vrij Nederland, op een dermate verongelijkte toon
dat hij de indruk wekt zichzelf eigenlijk als de nieuwe Knuvelder van de
jeugdliteratuur te zien.
Uiteraard bestaat de tweede helft van de jaren tachtig niet alleen bij de gratie van de
echo uit de jaren vijftig en nog vroeger, maar het is wel opvallend dat hij plotseling
zo waarneembaar is.
Voor het grootste gedeelte zijn de stemmen uit de naoorlogse periode stilgevallen.
In 1988 overlijdt Han Hoekstra (‘Kwam u bij geval Wollewitje tegen?’), twee jaar
later An Rutgers van der Loeff, niet lang nadat Joke Linders haar biografie voltooide.
Nog eens lezend in De kinderkaravaan (1949), in Lawines razen (1954) en in Rossy,
dat krantenkind (1952) realiseer ik mij dat haar tijdperk van hoogstaande, idealistische
jeugdliteratuur - waarin de boodschap dat het Leven de Moeite Waard is uit iedere
bladzijde spreekt - echt voorbij is. Toen was het nieuw en opzienbarend kinderen
serieus te nemen, nu word ik kriegel van die jeugdige helden, die onder de vreselijkste
omstandigheden vastberaden en met de blik op oneindig het rechte pad blijven
bewandelen.
Miep Diekmann blijkt haar dwarse geluid en haar rijke, onconventionele taalgebruik
helaas verloren te hebben. In het groots opgezette project Hoe schilder hoe wilder
(1986), dat een beeld moet geven van onze vermaarde zeventiende-eeuwse schilders,
legt de literatuur het af tegen de kunstgeschiedenis. De verhaalfiguren krijgen niet
voldoende vlees en bloed om het hoofd boven water te kunnen houden in de vloed
van informatie en de in drie delen geplande uitgave strandt na deel twee. In haar
laatste boek Krik (1989) breekt Diekmann met de haar uitstekend passende gewoonte
een verhaal in de werkelijkheid te situeren. Wereldproblemen worden teruggebracht
tot sprookjesformaat en mensen handzaam ingedeeld in goed en kwaad, wat leidt tot
een braaf en zweverig verhaal,
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opgediend in een overdaad aan gekunstelde taal. Met heimwee denk ik terug aan de
tijden van Padu is gek en De boten van Brakkeput.

Het solide basisgeluid
Toch is het zo dat de grondtoon, de basso continuo waarop het jeugdliterair orkest
kan klinken, versieringen kan aanbrengen en eventuele nieuwe, ongecontroleerde
klanken kan produceren, gevormd wordt door namen die al in de jaren zeventig van
zich deden spreken.
Uitzonderlijk hierin is de positie van Paul Biegel. Gedurende de dertig jaar waarin
hij boeken voor kinderen schrijft, is het tempo van verschijnen wat afgenomen, maar
het succes bij zowel lezers als critici is nauwelijks veranderd. Niet gestoord door de
heersende mode en zichtbaar genietend van het spel met de taal vertelt hij zijn tijdloze
verhalen over dwergen, prinsessen, gemene heksen, rovers en sprekende dieren, die
huizen in vervallen kastelen, lawaaiige herbergen en duistere wouden. Zijn wereld
is die van het sprookje, met een op te lossen raadsel, een niet zo voor de hand liggende,
scharminkelige held en de eeuwige strijd tussen Goed en Kwaad. In 1987 verschijnt
met De rode prinses een sprankelend nieuw roversverhaal, dat niet alleen een malle,
knap uitgedachte geschiedenis is, maar dat ook over macht gaat en met de
opstandigheid, verwarring en vlak onder de oppervlakte broeiende erotiek tevens
een mooie verbeelding van de puberteit biedt. Anderland (1990) is een oorspronkelijke
visie op de wonderbare reizen van de Ierse heilige Brandaan, die past binnen de
recente herwaardering voor de orale traditie. Biegel laat zien hoe de mythe zich
mogelijk gevormd en verspreid heeft. Hij is vooral geïnteresseerd in de rol van de
toehoorders en maakt duidelijk hoe het vertelde groeit en krimpt, hoe de wens van
de luisteraar de vader van het verhaal is. Roerend is de figuur van de zwakbegaafde
Malle, die als enige begrepen heeft dat het niet draait om het vinden van ‘Anderland’,
maar om de eeuwige zoektocht naar paradijselijke streken achter de horizon. Hoewel
niet speciaal voor kinderen geschreven, werd het boek met de Libris Woutertje
Pieterseprijs bekroond, waarover later meer.
Enigszins uitgeblust lijkt het vuur van Guus Kuijer, tijdens de jaren zeventig de
grote oproerkraaier in kinderboekenland. Hij rondde zijn produktieve en succesvolle
beginjaren in 1980 af met de essaybundel Het geminachte kind, een uiterst leesbaar
en fel geschreven theoretische onderbouwing van zijn werk. Daarin haalde hij hard
uit naar de ‘verschrikkelijke wereld van het kinderboek’. Vooral de dictatuur van de
pedagogiek - ‘wij willen kinderen niet alleen leren lezen, we willen ze ook leren
leven’ - diende met wortel en tak te worden uitgeroeid. Door middel van zijn prachtige
ode aan een oerhollandse diersoort Eend voor eend (1983)
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bracht hij zijn opvatting van een acceptabel kinderboek in praktijk. Daarna is het wat
mij betreft snel bergafwaarts gegaan met wereldverbeterende, ál te fantastische
werken als De zwarte stenen, Het land van de neushoornvogel en De jonge prinsen.
Pas met Tin Toeval (1987) vindt Kuijer zichzelf terug als de rake waarnemer van het
dagelijkse kindergedoe. Hier kan hij zich weer uitleven als kampioen
korte-baan-schrijven. Maar het echte plezier is er blijkbaar af. Er verschijnen twee
historische romans voor volwassenen en voor kinderen Tin Toeval en de kunst van
Madelief, een soort grapboekje, waarin Tin en Madelief elkaar ontmoeten en een
schrijfwinkel beginnen. Over de manier waarop de schrijfopdrachten moeten worden
uitgevoerd, verschillen de dames van mening. Tin is het naïef en emotioneel lezende
kind, dat feit en fictie nog niet wenst te scheiden. Ze is onverbiddelijk vóór sensatie
en er is geen opdracht zo moeilijk of haar fantasie weet er wel een draai aan te geven.
Madelief daarentegen is blasé en door de jeugdliteraire wol geverfd. Ze weet dat
meisjeshoofdpersonen en zielige zeehondjes het goed doen. Haar ideeën lijken die
van Tin te overstemmen en goed te passen in de werkelijkheid van de schrijver Guus
Kuijer. Zoals in Het geminachte kind fulmineert deze tegen de kinderboekenwereld,
maar de toon is niet langer woedend en strijdbaar, maar cynisch en vermoeid.
Gelukkig komt op de laatste bladzijde de ‘kunst’ van Madelief: ze wappert met haar
armen, stijgt op en ‘waait over de daken’. Het is een magisch einde, dat hoop voor
het kinderboek laat.
Dat boek komt er met Olle (1990), de biografie van 's schrijvers buitengewoon
ongewone Airdale-terriër. Olle is niet zo maar een hond die eet, slaapt, vrijt en een
beetje om zich heen bijt en blaft. Nee, hij is een onafhankelijk type dat z'n eigen neus
achterna gaat, een typische Kuijerhond, allergisch voor de gebruikelijke autoritaire
benadering in ultrakorte zinnetjes als ‘lig’ of ‘zit’. Maar het meest bijzondere is toch
wel dat Olle - hoe de schrijver zich ook tegen deze krankzinnige situatie verzet blijkt te kunnen praten. Elke baas kent de momenten waarop hij zeker weet dat zijn
viervoeter iets belangwekkends te berde zal brengen. De woorden worden het beest
in de bek gelegd en Kuijer gaat nog een stapje verder, hij schrijft ze op. Dat levert
eenentwintig geestige, ontroerende en wijze observaties op, die evenzeer over mensen
als over dieren gaan en die zowel een volwassen als een kinderpubliek verdienen.
Houden van dieren en van liefdevol geschreven verhaaltjes over dieren is immers
leeftijdloos. Het feit dat de Griffeljury 1991 het boek zowaar een hele Vlag en Wimpel
waardig keurde, beschouw ik als een vlaag van verstands- of eerder
gevoelsverbijstering.
Met de toekenning van de Theo Thijssenprijs aan Willem Wilmink
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komt er in 1988 een einde aan het Staatsprijsloze tijdperk. De driejaarlijkse Staatsprijs
was in 1982 voor het laatst uitgereikt aan Henk Barnard en vervolgens gestrand in
het kielzog van de strubbelingen rondom de P.C. Hooftprijs. Voor de jury die de
bekroning in 1985 al ongeveer aan Wilmink had toegedacht was de beslissing snel
genomen. Ze lauwerde zo de belangrijkste overgebleven stem van het
Schrijverskollektief. De bekroning is mijns inziens vooral bedoeld voor Wilminks
grote verdienste als dichter. Zoals tijdens een Nacht van de Poëzie een zaal vol
dertigers aan Annie Schmidts voeten lag, is er nu een generatie opgegroeid met
nieuwe regels die zich, mede dank zij de televisie, in geheugens hebben gehecht:
‘Luister even wat ik roep / lust je ook een broodje poep?’ Annie Schmidt en Willem
Wilmink worden vaker in één adem genoemd, ongetwijfeld mede omdat ze zich alle
twee met de kleinkunst èn met de jeugdliteratuur bezig houden. Deze vergelijking
gaat echter alleen op voor de opvallende plaats die beiden in de geschiedenis van de
kinderpoëzie innemen. Wie hun gedichten naast elkaar legt, kan de humor als
overeenkomst zien, maar die verschilt onderling belangrijk van kleur en toon. Waar
Annie M.G. een schaterlach en een plotseling gegrinnik oproept, wekt Willem W.
eerder een melancholieke glimlach. Bij Annie Schmidt dient zich de taal zèlf aan als
onuitputtelijke bron voor plezier. Haar wonderlijke figuren en werelden van taal
trekken de werkelijkheid naar zich toe. Voor Wilmink is de (kinder)wereld primair,
die hij knap verwoordt en met taal tracht op te vrolijken. Zo ontstaan zijn solidaire,
vaak troostende liedjes voor ‘bezorgde kinderen’.
Onvermoeibaar is hij ook in de weer geweest om de bij veel jongeren levende
gedachte te bestrijden dat poëzie iets moeilijks en verhevens zou zijn en bestemd
voor in zichzelf gekeerde, stoffige mompelaars. Op grond van zijn schriftelijke cursus
dichten voor Vrij Nederlands Blauw Geruite Kiel werden vier bundeltjes
samengesteld, waarvan het tweede Waar het hart vol van is (1985) een Gouden
Griffel ontving. Onuitputtelijk is de vindingrijkheid waarmee de auteur de werking
van poëzie uit alle eeuwen weet te verhelderen voor lezers van nu. Waldemar Post
beeldt hem terecht uit met een aanwijsstok voor het schoolbord: hier is een
onderwijzer aan het woord die het niet laten kan. Opvallend is de aandacht die hij
de ondergeschoven kinderen van de dichtkunst toebedeelt: smartlappen, popsongs,
light verse, bakerrijmen en volksliederen. Deze benadering is karakteristiek voor
Wilminks hele oeuvre en waarschijnlijk voor zijn levenshouding. Wat hij ook schrijft
- een stukje over Ida Gerhardt of over Peter Koelewijn, een vers vol poep (Oom
Olifant), een proefschrift zonder voetnoten of een kleutergedicht - hij is altijd zichzelf,
gedreven en zonder prententies.
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Achteraf gezien zou het de stand van zaken meer recht gedaan hebben als de Theo
Thijssenprijs wel in 1985 was uitgereikt. Voor Wilmink lijkt het grote werk dan
eigenlijk gedaan. Er verschijnen voornamelijk herdrukken en in 1986 komen de
Verzamelde liedjes en gedichten uit. Rutgers reis (1989) is een historische jeugdroman,
waarin een jonge kloosterling op reis gestuurd wordt om een boek over de wonderen
Gods te schrijven. Wilmink laat te pas en te onpas Middeleeuwse teksten in deze
Rutger opborrelen, waardoor hij zijn eigen passie voor dit tijdperk kan ventileren.
De plot en de verhaalfiguren mogen zich minder verheugen in 's schrijvers warme
belangstelling, waardoor het boek literair gezien morsdood is. Het wordt een beetje
stil in Twente. Was de prijs ‘op tijd’ uitgereikt, dan had hij in 1988 naar bijvoorbeeld
Els Pelgrom kunnen gaan of naar Wim Hofman en niet zoals nu pas in 1991. Het is
niet ondenkbaar dat er een potentiële winnaar in de P.C. Hooftrellen gebleven is,
omdat deze door de tijd en door andere auteurs zal blijken te zijn ingehaald.
In 1991 is de Theo Thijssenprijs dus voor Wim Hofman en naar mijn gevoel heeft
een jeugdliteraire bekroning niet eerder zo terecht het belang van een oeuvre
onderstreept. Als sommige van zijn verhaalfiguren bevindt Hofman zich op een door
hem zelf opgeworpen eilandje in de grote stroom van de jeugdliteratuur. Kinderen
zijn niet altijd gevoelig voor zijn absurdistische fantasieën of het spel met de taal dat
de schrijver met zoveel overgave speelt, dat hem soms de draad van zijn eigen verhaal
dreigt te ontsnappen. In zijn spirituele dankwoord Hoe word je kinderboekenschrijver?
zei de laureaat er zelf dit over: ‘Schrijf: Er was eens. En nogmaals: Er was eens. Al
spoedig heb je dan, voordat je er erg in hebt: Er was eens een Waseens. De pen zoekt
blijkbaar zijn weg op papier. Dingen, rare wezens komen tot leven. De maan komt
op, stijgt, zzzzzzzzz, spat als een zeepbel uiteen. Dat is schrikken. Op papier kan
alles, zoals in je hoofd.’
Opvoeders hebben nogal eens moeite met Hofmans pessimistische levensvisie.
Onbarmhartig precies en zonder enig vals sentiment registreert de schrijver wat
kinderen wordt aangedaan, niet alleen door volwassenen, maar ook door andere
kinderen die harder gebakken zijn dan de kwetsbare hoofdpersonen. Het antwoord
dat de auteur voor zijn verhaalfiguren ziet, is om ervandoor te gaan. Zo loopt Wim
uit het gelijknamige boek weg van zijn treiterbroer en zijn alleen in hun eigen sores
geïnteresseerde ouders. Elsje (uit de bundel Straf) vertrekt op de fiets naar oma, weg
van de eeuwige borden met koud geworden eten, die zij onder dwang moet leegeten.
In Het vlot (1988) - een autobiografische jeugdroman die is gesitueerd in het
naoorlogse, platgebombardeerde Vlissingen - valt de heroïsche poging om in
navolging van Huckleberry Finn op een vlot de be-
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drukkende werkelijkheid te ontvluchten letterlijk in het water. Niet altijd is de reden
tot vertrek zwart en zwaar. Vaak is iemand alleen maar op zoek naar iets dat
opwindender is dan het dagelijks bestaan. Er wordt met overgave gereisd: op de fiets,
in een wandelende kist of een voorwereldlijke vliegmachine of op een omgekeerde
tafel. Een boot zegt ‘toet’ en volgens Hofman betekent dat: ‘Wie wil er mee?’ Het
zinnetje ‘Ik ga de wijde wereld in’ komt in talloze variaties voor. Eigenlijk is dat het
kinderverhaal in zijn kortst samengevatte vorm.
Ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag wordt met een aantal
tentoonstellingen in het Zeeuwse vooral de beeldende kant van Hofmans
kunstenaarschap belicht. Gelijktijdig verschijnt De kleine Hofman (1991). Het door
Klaus Baumgärtner schitterend vormgegeven boek is ingericht als een encyclopedie
en presenteert Hofman alfabetisch op trefwoord: boten, briefjes, eilanden, flessen,
jassen, kaarten, kachels, letters, opsommingen, tafels, verzamelingen, de zee. Dingen
mogen zich verheugen in Hofmans bijzondere aandacht. In zijn verhalen hebben ze
monden en oogjes, kunnen ze praten en wandelen. Ook in het beeldend werk zijn ze
bezield. Een stoel is op ziekenbezoek bij een zichtbaar koortsige tafel en een grove
vrouwenschoen wordt een roerend wezen dat, door haar eigen hak omhoog gestuwd,
verbaasd door een vetergaatje de wereld inkijkt. De schoen vertelt een verhaal, zoals
de aard van praktisch al het werk verhalend is. Zelfs het volstrekt kale Wat denken
mensen als zij elkaar kussen? - een rood en een blauw karton, elk met één oogje en
bijeengehouden door een zwart veiligheidsspeldemondje - doet een direct beroep op
de verbeeldingskracht. Schilderingen zijn in dikke lagen olieverf en acryl aangebracht
op bobbelig karton, op de achterkanten van blocnote en kalender, op rafelige lapjes
of op half vergaan hout. Wat eruit spreekt is oog voor alles - mens of ding - wat
schots, scheef en veronachtzaamd is. Wim Hofman beziet het met deernis en humor,
om dan in het onooglijke het vitale zichtbaar te maken. Het is precies de instelling
waarmee hij over en voor kinderen schrijft.
Een verwant, zij het iets luchthartiger auteur is Joke van Leeuwen. Haar fantasie
voert de lezer langs onvoorspelbare kronkelpaden, haar tekst en illustraties zijn
onafscheidelijk en aan elkaar gewaagd en er is altijd wel iets om over te gniffelen of
te grinniken. Haar betrekkelijk kleine oeuvre is dan ook overladen met Griffels en
Penselen (Een huis met zeven kamers, De metro van Magnus, Deesje). Met Het
verhaal van Bobbel die in een bakfiets woonde en rijk wilde worden (1987) schreef
ze een kleine ode aan de onaangepastheid. In het luchtige, vriendelijk anarchistische
verhaal spelen de tekeningen nog altijd een onmisbare rol, maar het accent ligt meer
dan in vorige boeken op de tekst. In wat volgt lijken de
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woorden aan de winnende hand, waarbij ik betwijfel of dat werkelijke winst betekent.
Een uitstapje naar de volwassen literatuur resulteert in de enigszins absurdistische
novelle De tjilpmachine (1990), waar weinig touw aan vast te knopen is en hetzelfde
geldt eigenlijk voor het kleine verhaal Wijd weg (1991), een nogal zweverige
verbeelding van hoe een meisje aan het begin van deze eeuw geïnitieerd wordt in
het volwassen bestaan. Dit boekje mag dan weer voor kinderen zijn uitgegeven, qua
sfeer en toon sluit het helemaal aan bij De tjilpmachine. Het lukt Van Leeuwen veel
minder om zoals vroeger haar springerige geest op kinderniveau te vangen. De taal
blijft even trefzeker. Over een oud mevrouwtje: ‘Ze sprak langzaam en zacht, alsof
ze zuinig was op haar adem. Haar handen deden het nog, en haar ogen ook. Achter
de dikke glazen van haar bril leken ze groot van verbazing. Zo'n oud mens en dan
nog zoveel verbazing.’ En over het bejaardenhuis waar ze woont: ‘Het rook
daarbinnen niet lekker, net of de bewoners er lucht van vroeger probeerden te
bewaren.’ Het is alsof één ader waardoor Van Leeuwens verhalen gewoonlijk stromen
dichtgeslibd raakt, of met het naar de achtergrond verschuiven van de illustraties de
samenhang verdampt uit wat de auteur te zeggen heeft. Daar staat tegenover dat het
voor een veelzijdig mens misschien nodig is om te experimenteren, zodat een talent
niet vastroest in een eenmaal gevonden vorm. Zo kunnen frustraties als die van Guus
Kuijer mogelijk vermeden worden.
Uiteraard hoort bij hen die het solide basisgeluid voortbrengen ook Els Pelgrom.
Van de tien kinderboeken die zij tussen 1977 en 1989 publiceerde, werden er vijf
begriffeld en Pelgrom is de enige auteur die drie maal een Gouden Griffel ontving,
in 1978 voor De kinderen van het Achtste Woud, in 1985 voor Kleine Sofie en Lange
Wapper en in 1990 voor De eikelvreters. Binnen haar oeuvre zou je deze boeken
kunnen zien als een drieluik.
Centraal bevindt zich het minitheater van de kleine Sofie, waar de poppen ons de
oeroude waarheden van het sprookje voorspelen. Kleine Sofie en Lange Wapper is
ongetwijfeld Pelgroms meesterwerk. Zelf bestrijdt de auteur dit idee. Ze begrijpt ook
niet dat mensen het zo prachtig en droevig vinden en erom moeten huilen: ‘Sofie
heb ik er in een hilarische stemming uit geperst! Een beetje koortsig. Dat tel ik niet
mee.’ Zo zijn er in de geschiedenis van de jeugdliteratuur meer geweest die hun
mooiste boek ‘per ongeluk’ schreven en het succes niet wilden accepteren: Andersen,
Collodi, Milne, Carroll. Met nog geen negentig bladzijden - half tekst, half illustraties
- met de rijkdom aan beelden en emoties en de gelaagdheid waarin het zich laat lezen,
bezit het verhaal de tijdloze kwaliteiten van een klassieker. Een doodziek, maar
nieuwsgierig en onderne-
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mend meisje gaat met haar lievelingspop, haar beer en een gestreepte kater op zoek
naar ‘Wat Er In Het Leven Te Koop Is’. Het blijkt voornamelijk onrecht, egoïsme
en hypocrisie te zijn, maar dat maakt de tocht niet minder spannend. De auteur zegt
geïnspireerd te zijn door de commedia dell'arte en in de allereerste plaats door het
tekenwerk van The Tjong Khing, van wie het initiatief voor het boek uitging. De
ragfijne, uiterst genuanceerde pentekeningen, waar Het Leven van afspat en die
terecht met een Gouden Penseel bekroond werden, vormen inderdaad een tweeëenheid
met de tekst.
Op de zijpanelen van het drieluik is het ‘echte’ leven vastgelegd in 's schrijfsters
eigen jeugdherinneringen aan het laatste oorlogsjaar, dat ze op een grote boerderij
doorbracht (De kinderen van het Achtste Woud) en in die van haar Spaanse echtgenoot
(De eikelvreters). In dit boek kijkt een man terug op de onvoorstelbare armoede van
zijn kindertijd, kort na de Burgeroorlog. Op zijn eigen benen en met zijn eigen handen
leert de kleine Curro het grote mensenleven kennen. Dat leven is zwaar en de sociale
ongelijkheid groot, maar ondanks de bijna ondraaglijke omstandigheden blijft de
jongen overeind, omdat hij zich geborgen weet in de vanzelfsprekende aandacht en
zorg van zijn familie. De simpele, onopgesmukte verteltrant past het verhaal als een
handschoen en door het met de ik-vorm gekozen vertelperspectief laat Pelgrom de
lezer in het verhaal kruipen, zodat hij de kou, de honger, de stuk gelopen voeten en
het onrecht aan den lijve ondervindt. De eikelvreters is een monument voor een taaie
kleine jongen, die zijn bijnaam Curro - iemand die knap is, de mensen aan het lachen
maakt en ook nog een goed hart heeft - met ere draagt.
Het is ook bijzonder omdat het nog iets heeft van het ouderwetse ‘leesboek’, een
steeds schaarser wordend soort kinderboek, met een behoorlijke omvang en met een,
ondanks het ontbreken van ieder spoor van machogedrag bij de hoofdpersoon, echte
held. De laatste die dat soort boeken schreef is Tonke Dragt. De beeldcultuur en de
korte spanningsboog van het televisieverhaal hebben denk ik in zoverre invloed op
de jeugdliteratuur dat er een steeds belangrijkere rol voor de plaatjes is weggelegd
en dat er veelal zuinig, columnachtig en op de korte baan geschreven wordt.
Enigszins buiten de kaders van Pelgroms drieluik bevinden zich De olifantsberg
(1985) en Het onbegonnen feest (1987), beschouwende, nogal trage verhalen over
een wonderlijk dierengezelschap, dat op een Italiaanse berghelling huist. In het eerste
boek zijn de sfeer van het verstilde landschap en het onderlinge gedoe van Zeugster,
Pad, Marter, de Reumatische Kat en de Eekhoorn Zonder Staart mooi getroffen. Als
verhaal hebben de gebeurtenissen echter weinig kern en richting en de rol van een
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jongetje tussen de viervoeters is slecht geïntegreerd. In het vervolg weet de schrijfster
het aandoenlijk gescharrel van haar dieren meer samenhang te geven door het te
richten op één blijde gebeurtenis: de olifant Hannibal, een dierbare oude vriend, is
op weg naar de berghelling. Voor een feestelijk welkom heerst er wekenlang grote
bedrijvigheid van taarten bakken, hout voor het vreugdevuur verzamelen, gedichten
schrijven en muziek en dans instuderen. Naarmate de tijd verstrijkt, de slingers
verpieteren in de herfstregens en de dieren voor de achtste keer zelf de taarten hebben
opgegeten, sluipt de twijfel binnen: zou Hannibal ooit nog komen? Pelgrom maakte
een filosofisch, messiaans getint verhaal, vol mooi uitgewerkte karakters, over de
illusie als motor van het menselijk bestaan. Eigenlijk wordt de langzaam opgebouwde
sfeer van vergeefsheid en berusting aangetast door het op het laatste nippertje
verschijnen van Hannibal. Dat heeft iets van een slaapmutsje voor bezorgde kinderen.
Over Pelgroms werk en met name over Kleine Sofie is nogal eens de vraag gesteld
of het wel toegankelijk genoeg zou zijn voor jeugdige lezers. Als er één verhaal is
dat ik eerder aan volwassenen dan aan kinderen cadeau zou doen, is het Het
onbegonnen feest. Uiteraard in de hoop dat er een kind in de buurt is om het boek
aan voor te lezen, want dan kan het feest pas ècht beginnen.

Tweede stemmen
In het geschetste gezelschap van solisten klinken ook goede tweede stemmen. Een
van hen is Peter van Gestel, die zich na enkele verhalenbundels, romans en
toneelstukken in de jaren tachtig toelegde op het jeugdboek. Humor en melancholie
bepalen de toon in zijn verhalen, waarin de hoofdrol vaak is weggelegd voor een
eenling, die het menselijk bedrijf met verbazing en wantrouwen beziet. Het zijn
kinderen van het nadenkende soort, die het leven zien als een zaak van één tegen
velen. Prototype is de intelligente puber Ko Kruier. Met de nodige zelfspot doet hij
verslag van zijn grenzeloos vermogen om verliefd te worden en voorziet hij de
rondom hem voortmodderende volwassenen van onderkoeld commentaar. De
columnachtige verhalen verschenen oorspronkelijk op de jongerenpagina van Het
Parool en zijn vanwege de scherpe observaties en terloopse, maar trefzekere
formulering wel met het werk van Simon Carmiggelt vergeleken. Er verschenen twee
bundels: Uit het leven van Ko Kruier (1984) en Ko Kruier en zijn stadsgenoten
(1985). Voor de laatste ontving Van Gestel de Nienke van Hichtumprijs van de Jan
Campertstichting. Boze Soe uit 1990 is de vrouwelijke tegenhanger van Ko:
overborrelend van agressie en emotie, onafgebroken in de weer om haar omgeving
uit te dagen en te choqueren en haar onverdraaglijk aardige ouders tot afkeuring en
tegen-
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stand te dwingen. In zijn vroegere boeken leek Van Gestel een kind vooral te
gebruiken om zijn ongenoegen over volwassen gedragingen te ventileren. Boze Soe
is in de eerste plaats een afwisselend lachwekkend en ontroerend portret van een
meisje met de groeikriebels, een soort Joop ter Heul, die in het Adrian Mole-tijdperk
beland is.
Belangwekkend is Sjoerd Kuyper, een auteur die zich op verschillende gebieden
van de kindercultuur beweegt. Hij schrijft teksten voor poppen-theater en voor de
televisie, waaruit later weer boeken voortkomen: Majesteit uw ontbijt (1987) en De
freules (1990). Sprankelend is het scenario voor Het zakmes, dat gebaseerd is op een
tien jaar eerder gepubliceerd verhaal. Ben Sombogaard maakte er een spannende en
geestige speelfilm van, met grote aandacht voor de kleine jongen, die per ongeluk
het zakmes van zijn vriendje heeft gehouden en alles in het werk stelt om diens
nieuwe adres te achterhalen. Mooi zijn de met rust geschreven kleuterverhalen in
Robins zomer (1990), die zich zo'n veertig jaar geleden afspelen in een dorp, een
wereld zonder Lego en televisie. Kuyper is een goed verteller, met gevoel voor humor
en een taalgebruik dat vaak de hand van de dichter verraadt. Toch is hij ook het soort
schrijver dat voor altijd veelbelovend zou kunnen blijven, omdat zijn boeken meestal
aanzetten bieden tot iets bijzonders, maar dat vervolgens niet echt waarmaken.
Vermeldenswaard is op deze plaats het werk van Midas Dekkers, de enige non-fictie
auteur voor kinderen in ons land, met een herkenbare stijl en toon. Tussen de
gewoonlijk grauwe en bloedeloze eenvormigheid van informatieve teksten
onderscheidt Dekkers' proza zich door helderheid, een rijke, onconventionele
woordkeuze en gevoel voor humor. Daarbij zorgen de oorspronkelijke visie op zijn
vakgebied en zijn onuitputtelijk reservoir van ideeën en beelden om iets duidelijk te
maken ervoor dat de lezer geen moment indut. Samen met illustratrice Angela de
Vrede maakt hij tussen 1984 en 1988 een uitnodigende en veelgeprezen trilogie over
de natuur. Om kinderen te laten zien hoe dicht die natuur bij huis is, worden ze met
proefjes en observatieopdrachten betrokken bij de speelse informatie. In Het grote
moment (1989) schrijft Dekkers bij schitterend, bestaand fotomateriaal een duidelijk
verhaal over de voortplanting bij dieren. Hij stelt zich op als een aardige volwassene,
die veel weet en kinderen daar graag over wil vertellen. Clichés en sentimentaliteit,
die bij zoveel ‘schattige’ jonge dieren ruimschoots op de loer liggen, krijgen geen
kans door de nuchtere toon en de gekozen beelden. Een ei is de ‘slimste verpakking
ter wereld’ en het frummelige parkietje dat zich daar zojuist heeft uitgewurmd, heet
een ‘blotebillenbeestje’. Het curieuze is dat van dit schrijverschap weinig over blijft
zodra de auteur zich aan fictie waagt, maar wanneer hij bezig is iets uit te leggen, is
dat verwant met het schrijven op de vierkante centimeter van de dichter.
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Nieuwe geluiden
Daarmee ben ik dan toch aangeland bij de hamvraag van dit stuk: wat was er nieuw,
wat was er anders? Immers, de terugblikker die geen trend of ontwikkeling weet te
signaleren deugt niet voor haar taak. Het was aanzienlijk eenvoudiger geweest als
de redactie mij omstreeks het jaar 2020 als hoogbejaarde mevrouw van het kinderboek
had gevraagd of er nog iets gebeurd was tussen 1985 en 1992. Klonken er werkelijk
nieuwe geluiden en hoe belangrijk waren die? Wat ik heb gehoord kan ik melden,
met de kanttekening dat het waarschijnlijk sterk vervormd is, omdat ik midden in de
‘muziek’ zat.
Het meest opvallende is misschien dat in de worstelpartij tussen vorm en inhoud
- als je er al van uitgaat dat die twee te scheiden zijn in elkaar bestrijdende partijen
- de vorm tijdelijk boven ligt. Binnen de jeugdliteratuur, waar het primaat van de
inhoud heerst, is dat opmerkelijk. Jeugdige lezers zijn qualitate qua onervaren lezers,
met weinig afstand tot een tekst. Ze laten zich graag meeslepen door spanning en
emoties en hebben behoefte aan duidelijke conflicten en bevredigende oplossingen.
Ze laten zich kritiekloos meevoeren op de golven van met uitroeptekens en puntje,
puntje, puntje geschreven zinnen en huilen gehoorzaam bij elk moederloos zeehondje
en onder de kerstboom tot inkeer gekomen schurk. Zolang het doel van het kinderboek
blijft dat je er iets van mee moet nemen - hoe wordt de lezer een goed christen of
vaderlander of een braaf kind, hoe begrijpt de lezer dat meester ook maar een mens
is en de fabrieksdirecteur geen heer maar een misdadiger en dat moeder een vriendin
kan willen hebben - zolang zullen kinderboekschrijvers geneigd zijn tot een duidelijke
en eenduidige vorm, met een en-toen-en-toen-chronologie en een handzame indeling
van de mensheid in Goed en Slecht. Relativering, nuance, humor, verhulling, tussen
de regels door lezen en alle andere zaken die een tekst literair interessant kunnen
maken, zijn uit den boze, want ze leiden af van het hoofddoel: de boodschap
overbrengen.
Tussendoor moet worden opgemerkt dat de ‘triomf’ van de vorm natuurlijk niet
overal wordt gevierd. De tijd dat brave Hendriken en Maria's hun ouders moesten
eren mag lang voorbij zijn, maar de levensles - met veel les en weinig leven - is in
het kinderboek onuitroeibaar. En dan gaat het niet om het triviale genre, dat zonder
pretenties alleen voor de rode oortjes geschreven wordt. Er is een categorie
kinderboeken die gebukt gaat onder een overvloed aan informatie en goede
bedoelingen enerzijds en een gebrek aan taalmiddelen en aan zelfkritiek van de
auteurs anderzijds. Het is een genre waarin de helden en de moraal nog recht overeind
staan. Uitgeverij Lemniscaat grossiert erin en lijkt daarvoor een soort reservaat te
hebben afgepaald, waar vaste auteurs op vaste tijden volgens
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vaste regels hun werk doen. De namen zijn overbekend: Thea Beckman, Evert
Hartman, Jan Terlouw, Anke de Vries. Af en toe mogen er een paar nieuwe schrijvers
naar binnen: Ellen Thijsinger, Gijs Wanders. De boeken uit het Lemniscaatfonds
hebben veel gemeenschappelijk: ze zijn dik, ze hebben een lelijk omslag, ze gaan
altijd Ergens over - drankzucht, gehandicapten, kindermishandeling, enge sekten,
het milieu, het bijzondere van de vrouw - en er is altijd een flink jongmens met goede
inborst dat het heft in handen neemt. Zo zijn in De kunstrijder (1989, 4e druk 1989!)
van Jan Terlouw de hoofdrollen voor een spastische en een doofstomme jongen, een
blind meisje en een jongedame wier broertje ernstig gehandicapt is. De kinderen
lossen een ingewikkelde kunstroof op en bezorgen de vermiste schilderijen per
rolstoel terug in het museum. Tussen de rolstoelrijder en een
meisje-recht-van-lijf-en-leden bloeit iets moois, althans dat schrijft Terlouw, maar
als lezer krijg je het er geen graad warmer van. De auteur stelt gehandicapten voor
als een beter, slimmer en vrolijker mensensoort. Regelmatig last hij korte preekjes
in - kijk jongens en meisjes, zo slecht zit de wereld nu in elkaar - waardoor hij als
schrijver hinderlijk op de voorgrond aanwezig blijft, terwijl de verhaalfiguren als
schimmige marionetten naar zijn pijpen dansen. Bovendien is dat alles opgetekend
in houterige, haast archaïsche boekentaal: ‘Hij was niet weinig verbaasd toen bij het
uitgaan van de school het voorwerp van zijn gedachten, Veronica zelve, in de straat
op hem stond te wachten.’
Geen kind zal aan deze lectuur iets ernstigs overhouden, anders zou het er met
half Nederland momenteel slecht aan toe zijn, maar het storende is dat succes met
kwaliteit verward dreigt te worden. Weldenkende volwassenen, onder wie tot mijn
ergernis leraren Nederlands, verklaren innig tevreden hoe graag hun leerlingen deze
prachtboeken lezen. En de CPNB, toch een respectabele leesbevorderende instantie,
denkt in 1991 jong lezend Nederland geen grotere dienst te bewijzen dan een
erbarmelijk geschreven verhaaltje van Thea Beckman als ‘geschenk’ in 256.000
voud de wereld in te sturen. Helaas zijn het niet de literatoren, maar de pedagogen
voor wie Het wonder van Frieswijk door de mand valt: Ze beschuldigen Beckman
van racisme. In de hitte van een maatschappelijke discussie die rechtstreeks uit de
jaren zeventig lijkt te zijn overgewaaid zien de aanklagers over het hoofd dat het
boekje van de eerste tot de laatste bladzijde is opgetrokken uit clichés. Uit de echoput
vol uitdrukkingen, formuleringen en zinswendingen die Beckman gewoonlijk voor
haar schrijfwerk opentrekt, stijgen dit maal ook de zwartepietachtige kwalificaties
op van de Moriaan met rollende ogen en dikke lippen, die in een stralende glimlach
uiteen splijten. Wie de wereld clichématig beschrijft, deelt haar clichématig in.
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Voor de jeugdliteratuur als geheel betekent dit gedoe anno 1991 een stap terug, terug
in de jaren zeventig en zelfs in de vorige eeuw, terug naar het kinderboek als opvoeder,
terwijl ik het hier juist wil hebben over de nieuwste ontwikkelingen!

Experimenten
Waarschijnlijk heeft het literaire klimaat zich in de loop van de jaren tachtig dusdanig
ontwikkeld dat er ruimte is ontstaan voor experimenten. Schrijvers als Paul Biegel,
Wim Hofman, Els Pelgrom en Joke van Leeuwen hebben een weg gebaand die van
de eentonige, platte vlakten van het realisme leidt naar het veel geaccidenteerder en
verrassender terrein van de verbeeldingskracht en de fantasie. Een terrein waar ruimte
is voor de taal zelf, die dan ook niet meer uitsluitend gezien wordt als voertuig voor
een hoger doel. Waarschijnlijk heeft ook Peter van den Hoven gelijk, wanneer hij in
een lezing over jeugdliteratuurkritiek opmerkt dat de pedagogisch gerichte kritiek
uit de jaren zeventig zeker van belang is geweest. Hij beschouwt het als ‘een
noodzakelijke en ook onvermijdelijke periode, die de weg heeft vrijgemaakt voor
een meer literair gerichte aandacht’.
De weg mag dan zijn vrijgemaakt, er moeten ook nog auteurs zijn die hem willen
gaan en uitgevers die hen daarin stimuleren. De rol van uitgeverij Querido in dit
vernieuwingsproces is van niet te onderschatten belang. In jeugdliteraire
wandelgangen wordt nogal eens de merkwaardige suggestie gewekt alsof het succes
van deze uitgeverij geen pas zou geven en alsof elke literaire jury kost en inwoning
zou hebben op Singel 262. Wie de produktie van de afgelopen jaren overziet, zal
moeten vaststellen dat Querido met lef en met visie de deuren heeft opengezet voor
nieuw talent, daarmee risico's lopend en soms ook de neus stotend. Jan Blokkers
uitspraak ‘alle boeken maken, als ze goed zijn, gelijkelijk deel uit van wat we literatuur
noemen’ wordt hier met overtuiging in praktijk gebracht. Dat zo een soort
monopoliepositie is ontstaan, die voor het totaal van de jeugdliteratuur verre van
gunstig is, valt de uitgeverij niet te verwijten en zegt eerder iets over het kleine en
kwetsbare gebied waarover het hier gaat.
Deze klimaatverandering trekt auteurs aan die traditioneel voor volwassenen
schrijven. In 1984 verschijnt de verhalenbundel Doe maar open, waarin naast Guus
Kuijer, Margriet Heymans en Rindert Kromhout ook auteurs uit het Queridofonds
voor volwassenen zich aan een verhaal voor kinderen wagen. Van F.L. Bastet, Willem
van Maanen, Hella Haasse en Thomas Roosenboom is later in dit verband niets meer
vernomen en het is de vraag of dat erg is. Bij Willem van Toorn, Abel Herzberg en
Wiel Kusters kwam het tot een jeugdroman of gedichtenbundel. Van deze drie
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heeft Van Toorn met Rooie - mooi opgeschreven impressies uit een tijd toen iedereen
nog aardig was voor iedereen en leerlingen 's avonds bij het licht van een
petroleumlamp met hun begenadigde leerkracht een goed gesprek over literatuur
voerden - het meest zichtbaar zijn best gedaan zich tot zijn publiek te richten: ‘Zo.
Nu wil ik het eens over mijzelf hebben. Over al die types in mijn klas heb ik je van
alles verteld, maar van mij weet je nog niks.’ In het Rasternummer over
kinderliteratuur (56) stelt Van Toorn dat schrijven voor kinderen een kwestie is van
het goede register vinden. Het is een helder beeld, dat hij als volgt toelicht: ‘Het
luistert nauw, register. Er valt van allerlei voor de hand liggends over te zeggen. Dat
je rekening houdt met woordenschat en (levens- en lees)ervaringen waar je een beroep
op kunt doen. Maar uiteindelijk komt het er toch gewoon op neer dat een volwassene
die schrijven kan, meent dat hij kinderen iets mee te delen heeft. Met het eerste
kinderboek dat ik echt aandurfde (Rooie) wilde ik nadrukkelijk iets tegen kinderen
zeggen dat ik in een andere vorm weleens aan volwassenen had meegedeeld.’ Het
misverstand ligt in het woord nadrukkelijk. Wie de stap naar een ander register wil
maken zal daar als een zanger net zo lang aan moeten werken tot die overgang voor
de luisteraar of lezer niet meer hoorbaar of zichtbaar is.
Niet in te delen is het register van Toon Tellegen, ook een van de auteurs uit Doe
maar open. In 1984 debuteert hij met Er ging geen dag voorbij, een verzameling
dierenverhaaltjes. In de jaren daarna zullen er nog drie bundels volgen, met
raadselachtige titels - Toen niemand iets te doen had en Misschien waren zij nergens
- die passen bij de ongrijpbare aard van de vertellingen. Vanaf het eerste miniverhaal
is duidelijk dat de Nederlandse jeugdliteratuur een verteltalent rijker is in het hier
zelden beoefende absurdistische genre. De lezer wordt binnengeleid in een
onbestaanbare biotoop, met bos, rivier, woestijn en gebergte. Meestal heet het er
gewoon ‘bos’. De eekhoorn en de mier, het nijlpaard en de kikker, de egel, de slak
en de olifant wonen vredig bijeen en er gebeurt voornamelijk niets. Men schrijft eens
een brief, komt elkaar tegen, zit wat in de zon, denkt een gedachte en voert een min
of meer samenhangend gesprek. De grootste beweging ontstaat bij de vele en taartrijke
feesten, waar ‘iedereen zat naast wie hij het liefste zat, zodat alles het beste smaakte’.
Het leven vloeit traag als stroop, er hoeft nooit iets en slechts af en toe roeren zich
vage verlangens, wil iemand tijdelijk iets anders of even weg, naar hij weet niet
precies waar. Tellegens bos is onmogelijk in kaart te brengen, omdat de locaties maar
een verhaaltje lang bestaan en omdat verbindingswegen ontbreken. Wanneer men
op weg gaat, is dat ‘naar de achterkant van het bos’ en ‘naar de rand van de wereld’
of iemand verdwijnt gewoon achter de horizon.
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Even niet-omlijnd en willekeurig is de wonderlijke verzameling dieren die de
verhaaltjes bevolken. Bij oppervlakkige waarneming houden de beesten zich aan de
biologische afspraken - de nachtegaal zingt, de pad zwelt en de bever knaagt - maar
wie iets verder kijkt, ziet een zwemmende mier, een spreeuw die thee zet en de vlinder
en de giraffe die het bed delen. Het dierenvolk profileert zich evenmin met menselijke
eigenschappen, zoals in Winnie de Poeh of in Pelgroms Olifantsberg. De mier is niet
alleen weinig mierig, maar ook op geen andere wijze herkenbaar zichzelf. Hij bestaat
om met zijn medebosbewoners enige contouren te geven aan het merkwaardig bedrijf
dat leven heet. En bij Tellegen betekent dat in de eerste plaats over het leven
nadenken. Zijn vertellingen zijn als het boek van de vlieg en de mug: vol met slechte,
zwarte, zware, luchtige, lichtblauwe en vooral rare gedachten.
Veel van de verhaaltjes worden bepaald door de spanning tussen gaan en blijven,
door een sfeer van weemoed, aarzeling en betrekkelijkheid. De schrijver is op een
andere manier met dezelfde dingen bezig als in zijn gedichten. Ook zijn spelletjes
met de werkelijkheid en het steeds omkeren van beweringen zijn herkenbaar. Een
bos vol dieren wordt al gauw aan kinderen toegedacht, maar de zelden ergens toe
leidende gedachtenkronkels, de weemoed, melancholie en poëtische gedachtenspinsels
maken Tellegens werk zeker niet voor grote groepen jeugdige lezers toegankelijk.
Wie een zeer ruime opvatting van poëzie hanteert zou deze bundeltjes dierenverhalen
mogelijk als Tellegens zoveelste gedichtenbundels kwalificeren. In die richting zullen
denk ik mede de lezers gezocht moeten worden.
Juffrouw Kachel, de gruwelijke schooljuffrouw uit Tellegens meest recente
gelijknamige boek, is aanzienlijk minder ongrijpbaar en betrekkelijk dan het
beestenspul uit het bos. Ze is zo concreet als een bord met boerenkool en ze slaat al
haar dertig leerlingen, zonder aanzien des persoons. Een van hen houdt een dagboek
bij, waaruit het beeld van juf in volle weerzinwekkende omvang oprijst. Deze jongen
heeft begrepen dat schrijven de enige manier is om aan zijn machteloze woede vorm
te geven. Al zijn energie stopt hij in dappere, nooit uitgevoerde wraakplannen,
waarvan nog het meest reële is: ‘Als ze dood gaat zal ik haar meteen vergeten.’ De
wraak ligt in de taal zelf. De ik-figuur vindt ‘ze zal het berouwen’ zulke bijzondere
woorden. Die denkt hij daarom hardop wanneer hij van school naar huis loopt. Ook
het woord ‘geraamte’ helpt. Hij stelt zich Kachel als geraamte voor, dan kan ze
minder kwaad. Prachtig en hartverscheurend is de gedachte om juf te verzengen met
boosheid, waarbij het dilemma is: ‘Hoe kan je zo boos worden dat je iemand verzengt
en toch zelf koud blijft?’ Het heeft een soort grappigheid, maar de grondtoon is
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treurig. Alleen in dagboekzinnen wordt Kachel vastgepind en dus gestraft. Haar
macht blijft echter ongebroken. Vrolijk word je er als lezer niet van of het moest zijn
om het feit dat Tellegens geluid - ongetwijfeld het meest bijzondere dat na 1985 is
gaan klinken - niet gebonden blijkt te zijn aan het doelloos heen en weer gescharrel
van de eekhoorn en de zijnen.
Onder de auteurs die een uitstap richting kinderboek maakten zijn er die op hun
schreden lijken terug te keren. Na Nicolaas Matsiers A is een aardappel (1985) en
Ida stak een zebra over (1986) - springerige, buitengewoon talige verzinsels voor
een heel jong publiek - is van de schrijver helaas niets meer vernomen. Het groteske,
uit de hand gelopen kinderboekdebuut van Jacq Vogelaar, Het geheim van de
bolhoeden (1986), bleef een eenling. De jeugdliteraire aspiraties van zowel Adriaan
Venema als Boudewijn Büch zijn te beschamend om er een woord aan vuil te maken.
Beide schrijvers blijken van het soort dat op een regenachtige namiddag denkt: kom,
dat kan ik ook, een kinderboek.
Iets ingewikkelder ligt het met de, door de kritiek over het algemeen met
hoongelach ontvangen verzen van Rudy Kousbroek, die oorspronkelijk verschenen
op de kinderpagina van NRC Handelsblads Cultureel Supplement. Er werden er
vierentwintig gebundeld in Lieve kinderen hoor mijn lied (1990). Met overtuiging
en duidelijk plezier plaatst Kousbroek zich in de lichtvoetige traditie van Staring,
Piet Paaltjens, Daan Zonderland en Kees Stip. Over de Taurcent:
Saluut aan wie dit leest!
Ik ben van voorst van beest
Maar van achterst ben 'k van mens
Hier bij mijn navel loopt mijn grens.

De dichter wordt door zijn uitgever min of meer gepresenteerd als de opvolger van
Annie Schmidt. Dat is vragen om hoongelach. Kousbroeks poëzie mag dan als die
van Annie Schmidt luchtig, humoristisch en verhalend van aard zijn, zij is aanzienlijk
minder kernachtig en vanzelfsprekend, ritmisch minder vlekkeloos en lijdt soms aan
on-Schmidtiaanse breedsprakigheid. Kousbroek spreekt zijn publiek dan wel aan
met kinderen, maar slechts een gedeelte van zijn gedichten is echt voor hen
toegankelijk. Dat is het gevolg van het taalgebruik - ‘Gij retor zonder weerga’ of ‘Is
de acte al verleden/ de stukken zijn in 't ongerede’ - maar ook van de culturele bagage
die de auteur zijn lezers toedicht. Zij moeten weten dat de Stier van Potter in het
Mauritshuis hangt, wat een centaur is en wat solfège en contrapunt. Hun ontgaat de
grap van de ‘cycliste au beurre’ en
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de toespeling op Perk: ‘Ik ben geboren in een zandige vore/ In een bocht van de
kolkende Nijl.’ Het misverstand dat ‘light verse’ geen volwassen poëzie zou zijn, is
niet uit de weg geruimd door de lezers onder kinderen te zoeken.
De auteur die haar register het beste naar kinderen heeft weten om te buigen is
Mensje van Keulen. De onaangename, zwartgallige grote mensen uit haar werk voor
volwassenen kan ze voor een kinderpubliek prima gebruiken door ze à la Roald Dahl
nog wat uit te vergroten. Niemand hoeft te twijfelen over wie de goeden en wie de
slechten zijn. Haar onderwerpen spreken zonder twijfel aan: een vondeling in een
tas op het perron (Tommie Station, 1985), vampier schaakt appetijtelijk uitziend
keurig meisje (Vrienden van de maan, 1989), Scrooge-achtige oude mopperkont
wordt week om het hart door het gezelschap van een kat (Meneer Ratti, 1991). Van
Keulens taal is rijk en gevarieerd en ze beleeft vermoedelijk zelf veel plezier aan
haar boeken. Toch raak ik er nooit echt enthousiast over. Een belangrijk bezwaar is
dat een op zich aardig idee veel te lang uitgemolken wordt en geen honderdveertig
pagina's standhoudt. Dit geldt niet voor Meneer Ratti, maar dat komt dan weer niet
verder dan een grappig en sfeervol opgeschreven bijna-kerstverhaal.

Poëzie
Op poëziegebied verschijnt De Zonnewijzer, een serie gedichtenbundeltjes voor
jongeren, die uitgeverij Holland sinds 1984 op de markt brengt. Inmiddels zijn er
een kleine twintig titels verschenen van dichters als Leendert Witvliet, Fetze Pijlman
en Johanna Kruit, Bas Rompa en Diet Verschoor. Alle boekjes hebben zwart-witte
tekeningetjes, als steuntje in de rug voor de onwennige poëzielezer. Hoewel dat bij
de diversiteit aan auteurs eigenlijk niet mogelijk is, gaat er toch iets eenvormigs en
gezapigs van de serie uit. De dichters proberen vlak bij de realiteit van de puberlezer
te komen of, wat beter werkt, bij hun eigen realiteit van lang geleden. Het levert een
zich herhalende reeks van dode huisdieren en grootouders, eenzame brugklassers,
eerste zoenen, onverdraaglijke schooldagen en angstige toekomstverwachtingen op.
Het meeste is bovendien van een dodelijke ernst: na Annie Schmidt wordt er niet
meer gelachen in de poëzie.
Ook aan de gedichten die Ted van Lieshout voor jongeren schrijft valt weinig
grappigs te ontdekken, al zijn ze verre van gezapig. In 1986 debuteert hij met de fraai
getitelde bundel Van verdriet kun je grappige hoedjes vouwen. De onderwerpen zijn
zwaar: scheiding, dood, aanranding, problemen met de moederfiguur en de eigen
seksuele identiteit. De verzen laten een beeld achter van een zoekend en opstandig
kind, dat tegen
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de verdrukking in volwassen moet worden. Ze zijn geladen en emotioneel van toon
en vallen op door sterke, onverwachte beelden. Bijzonder is ook de
prentenboekachtige uitgave Mijn botjes zijn bekleed met deftig vel (1990), waarin
Van Lieshout zijn poëzie met zeer afwisselende technieken illustreert. Toch knaagt
er aan mijn waardering regelmatig wrevel. Soms is het werk authentiek en van een
roerende kwetsbaarheid:
Mijn botjes zijn bekleed met deftig vel
En wie de moeite neemt om het te aaien
hoort dat het praat: dankuwel, dankuwel.

Vaker gaan de gedichten zo gebukt onder de levenslast en de verpletterende emoties
van de maker, dat ze dicht tegen de bekentenispoëzie aan liggen.
Het meest uitgesproken op dit gebied is de stem van Ienne Biemans, via een oeuvre
dat sinds 1985 niet groter is geworden dan drie bundeltjes met tweeëntachtig kleine
gedichten. Haar poëzie wordt door uitgeverij Querido consequent gepresenteerd als
‘eigentijdse bakerrijmen’. Daarmee wordt de leesbril als het ware aangereikt: verbaas
je niet over het springerige, nonsensicale en ongrijpbare. Biemans' werk geeft alle
aanleiding tot de gedachte aan het bakerrijm. Haar verzen vertonen weinig logica,
ze associeert via woorden en beelden en de kracht ligt vooral in klank, beweging en
zinsmelodie. In Biemans' wereld waait de ‘zonnewind’ over velden met klaproos en
papaver en nog niet vervuilde slootjes, er wapperen schorten en rokken aan de waslijn
en die zijn gewassen in sopjes van groene zeep. Figuren en voorwerpen van vroeger
buitelen onbekommerd door de versjes heen: feeën met engelenhaar en dwergen met
puntmutsjes, tollen en suikerharten, een toverkol en een circushondje, een poppenhuis,
een zandkasteel en een ‘plooienrok van zijde’. Even is er verlatingsangst en de
beklemming van de griezelschaduwen die het haardvuur 's avonds, als bij Hendrik
de Vries, op de muren tovert. Maar in de eerste plaats spreken de kleine zinnen van
gekoesterde verleden tijd, van heimwee naar een gebied dat voor de schrijfster nog
slechts in woorden bereikbaar is en waar alleen haar klein publiek nog werkelijk
toegang heeft. De gedichten vormen een soort gesloten taalcircuit, waarin de meisjes
Kaatje, Katrijntje en Lizetje heten en oma Grootje. De woorden zelf zijn simpel,
aards en concreet en als er iets ingewikkeld is, dan is het spel en rolt er een
‘wittewattewolkenvest’ uit de pen of ‘vliegen en vallen in het heelalle’.
Toch is het etiket bakerrijm te veel en te weinig eer. Van die verzen is zelden een
auteur bekend. Door hun overlevering van generatie op gene-
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ratie hebben ze wijzigingen ondergaan die het raadsel en de onsamenhangendheid
alleen maar vergroten. Biemans' versjes hebben juist een hoge mate van
gecultiveerdheid, van zorgvuldig wikken en wegen, van proeven, keuren en
herformuleren. In woorden en klanken en haar nu en dan haast bezwerende ritmen
trekt de schrijfster een magische cirkel, waarbinnen zij veilig stelt wat haar dierbaar
is.
Ik heb een touw
om vast te binden
alles wat ik mooi kan vinden.
Alles waar ik veel van hou
bind ik vast
aan mijn slingertouw.

Dubbeltalent
In 1986 begint in Rotterdam een vrolijk stemmend experiment. Enkele mensen, in
het bezit van de bij ons weinig voorkomende onzinknobbel, bedenken het
kindertijdschrift St Kitts van de Bovenwindse. Dat was twintig jaar na het verdwijnen
van Kris Kras. Het met minutieuze zorg en vindingrijkheid gemaakte tijdschrift bevat
vriendelijk geschifte berichten in woord en beeld van een eilandje in het Caraïbisch
gebied. Het haalt met moeite één jaargang, maar bestond niet voor niets. Anne Vegter
en Geerten ten Bosch namen uit de tropische sferen De dame en de neushoorn (1989)
mee, dat duidelijk doortrokken is van het St Kittsgevoel. Het bizarre kleine
liefdesverhaal balanceert op de rand van meligheid, maar blijft in evenwicht, omdat
alle malligheid is opgetekend in precieze zinnetjes, die in hun staccato opeenvolging
iets komisch krijgen. Geerten ten Bosch maakte mooie en voor het verhaal onmisbare
tekeningetjes van een wapperende, dolle dame en een enigszins frommelige
neushoorn, met een zichtbaar hoge aaibaarheidsfactor. Het debuut is goed voor de
Libris Woutertje Pieterseprijs. Het tweede boek van Vegter en Ten Bosch Verse
bekken! bevat achttien absurdistische miniverhalen, met als centrale figuur Heel Kort,
een raadselachtig mannetje, dat bij voorbeeld een mooie verhouding met een graspol
ontwikkelt en op straat zijn vers getrokken bekken uitvent. De gebeurtenissen spelen
een ondergeschikte rol, het eigenlijke avontuur is aan de woorden. Het werd als eerste
en naar het zich nu laat aanzien ook als laatste kinderboek genomineerd voor de
AKO Literatuurprijs.
Dat Harriët van Reek zich in St Kittskringen beweegt, blijkt onmiskenbaar uit haar
debuut De avonturen van Lena Lena (1986). In een serie beeldverhaaltjes toont zij
het onnavolgbaar gescharrel van een kind in
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haar raadselachtig spel. Lena Lena verhuist wurmen, drinkt regenthee en fluit liedjes
in de wc-pot. Ook Van Reeks tekenstijl doet aan een kinderhand denken. Lena Lena
is een langgerekt, merkwaardig geproportioneerd wezen, dat lijkt op Hoffmanns
Soep Hein op zijn allerdunst. Haar belangrijkste kenmerk is een enorme staart met
haar, die min of meer een eigen leven leidt. Het boek was goed voor een Gouden
Griffel en riep onder kinderboekengeleerden de nodige discussie op. Men achtte Van
Reek een uitzonderlijk nieuw talent of haalde de schouders op over zoveel kinderlijk
gepruts. Toch is de onhandigheid van de plaatjes schijn. De houding bij het zwemmen,
zonnebaden of kauwgum blazen is precies getroffen en ook de uitdrukking van plezier
of verbijstering is duidelijk.
Met Het bergje spek (1989) bevestigt Van Reek de eigenzinnigheid en
oorspronkelijkheid van haar dubbeltalent als kinderboekenmaker. In een soort
raamvertelling dist de Man met de lange benen voor zijn kleine logé elke ochtend
de meest bizarre geschiedenissen op. Ze handelen bij voorbeeld over een aan worst
verslaafde koning, een eenzame vos die een zoutwatermeertje bij elkaar huilt en over
het lucifermannetje, dat de woeste waterslang leert lezen. Hoewel het bij Van Reek
vreemder dan vreemd toegaat is niets verbazingwekkend. Door de toon van laconieke
vanzelfsprekendheid gaan de zaken zoals ze gaan. Deze geloofwaardigheid wordt
mede teweeggebracht door de prachtige priegeltekeningen, waarop de wonderbare
gebeurtenissen met gevoel voor humor en tot op de millimeter precies in beeld
gebracht zijn.
Onder de dubbeltalenten hoort ook Margriet Heymans, die een snelle ontwikkeling
doormaakt. Van oorsprong vertelt ze - vaak samen met haar zuster Annemie - haar
verhalen in beelden: Jipsloop (1984), De gele draad (1982) en Adam Wortel krijgt
bezoek (1989). Door haar onconventionele tekenwijze neemt ze onder de Nederlandse
kinderboekillustratoren een eigen plaats in. Haar verhaalfiguren doen met hun
schonkige lijven, knobbelneuzen, krente-oogjes en houterige pruikjes nog het meest
denken aan uitgelopen aardappels. Toch beschikken deze wonderlijke, in omajurken
en te ruime schoenen gehulde wezens over een grote mate van expressie. De
beeldverhalen bevatten meestal enge elementen, die gecompenseerd worden door
warmte en koestering. Een Heymanshond houdt dan ook het midden tussen knuffel
en boze wolf. Tot de hoogtepunten in haar werk reken ik de illustraties in Kees Fens'
Mijnheer van Dale en juffrouw Scholten (Kinderboekenweekgeschenk 1983) en het
fijnzinnige, puntgave tekenwerk voor Imme Dros' Annetje Lie in het holst van de
nacht, dat in 1988 bekroond werd met een Gouden Penseel. Na de zichtbare
hoeveelheid liefde en tekenenergie die Margriet Heymans in dit verhaal investeerde,
maakte zij met Lieveling, boterbloem
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(1988) haar eerste boek waarin de woorden op de voorgrond staan. De kleine Berthe
ervaart een verwarrende gespletenheid in zichzelf. Nu eens is ze de zorgzame
poppenmoeder, dan weer de boze heksenfee, die op de arme Poppeleia haar agressie
uitleeft. Ook zonder het precieze begrip van de geserreerde tekst die de vorm van
een verhalend gedicht heeft, wordt de lezer meegevoerd door de stroom van heftige
emoties en door het raadsel in het verhaal. In de simpele, statische zwart-witte
tekeningen is weinig houvast te vinden. Ze vormen slechts het decor voor de woorden,
die een soort theater opvoeren. Het is deze keer aan de taal om in de schijnwerpers
te staan. En of de pen van Margriet Heymans nu schrijft of tekent, de beelden die
eruit vloeien zijn eigenzinnig, krachtig en poëtisch.
In september 1991 verschijnt het lang verwachte prentenboek De prinses van de
moestuin, waarin de zusjes Heymans weer eens als vanouds samenwerken. Twee
kinderen gaan de leegte te lijf die de dood van hun moeder heeft achtergelaten. Met
de voorwerpen en meubels die Lutje Matte stiekem uit mamma's kamer sleept, bouwt
de creatieve Hanna als een redderende moeder in de dop de vroegere moestuin van
mamma om tot nieuwe thuishaven. Schijnbaar gescheiden, maar samen in hun verdriet
verbreken broer en zuster het doodzwijgen, laten opstandigheid en woede toe, voelen
de pijn en de vreugde van herinneringen en openen hun hart voor mamma's stem.
‘Ach dood, wat is dood? Het is maar een woord voor als niemand je ziet en niemand
je hoort.’ En zelfs hun onder papieren en plichten bedolven vader weten ze weer tot
leven te wekken. De setting is sprookjesachtig, maar het verhaal wortelt stevig in de
realiteit, die voor mensen van elke leeftijd soms de moeilijke opgave van
rouwverwerking met zich meebrengt. In een interview met de Volkskrant worden de
artistieke drijfveren van het Heymansduo mooi verwoord: ‘We zijn bang iets te
maken dat er net zo goed niet had kunnen zijn.’ Dit rijke en ingewikkelde weefsel
van woorden en beelden, dat met voelbare toewijding en persoonlijke betrokkenheid
vorm heeft gekregen, zal door niemand als overbodig terzijde gelegd kunnen worden.
Een mogelijk nieuw dubbeltalent is Harrie Geelen, geen nieuwkomer in de wereld
van de kindercultuur. In de jaren zeventig schreef hij populaire televisieseries als
Oebele en Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen?. Hij maakte tamelijk knullige
illustraties bij vroege boeken van zijn vrouw Imme Dros (Het paard Rudolf,
Altijdgrijs) en verscheen na een lange afwezigheid plotseling weer op het toneel met
snelle, geestige tekeningetjes bij Imme Dros' verhalen over Roosje. Het stripachtige
figuurtje van Roosje doet denken aan het werk van de Franse cartoonist Sempé. Ze
heeft een enorme neus, een achterhoofd dat uitloopt in het vermoeden van een
paardestaart en is gehuld in een ondefinieerbaar slobberpak, dat het
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midden houdt tussen een nachtpon en een tuinbroek. Maar de onvaste lijntjes laten
er geen twijfel over bestaan: Roosje is woedend, Roosje bloost, Roosje is zielig.
Na Roosje volgt het onafscheidelijk duo Gijs en Flop in kleuterboekjes, waarvoor
Geelen ook de grappige tekstjes leverde. Flop is een grootsnuitig exemplaar van het
hondemodel rijst-met-krenten. Gijs is zijn baas en ze beleven samen mini-avonturen,
die zich ontrollen als een komisch tekenfilmpje. Voor de pretentieuzere omvang van
een echt prentenboek, zoals in Toen Sjoerd naar de dierentuin ging (1992) heeft het
verhaaltje toch iets te weinig gewicht.
Een aparte vermelding verdienen de tekeningen die Geelen met de computer
produceerde - de eerste binnen de Nederlandse jeugdliteratuur - voor Tellegens
Juffrouw Kachel. Ze hebben de subtiliteit van een met de heggeschaar gemaakt
knipselwerk, maar ze zijn onontkoombaar en houden de bladzijden in een even ijzeren
greep als juffrouw Kachel haar leerlingen.

Rumoer
Tot nu toe is verschillende malen de Libris Woutertje Pieterseprijs genoemd. Deze
prijs is onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling van het literaire kinderboek:
hij is er een gevolg van en werkt op zijn beurt weer stimulerend. De Woutertje
Pieterseprijs is in 1987 in het leven geroepen als reactie op de Griffels en Penselen
door een groepje recensenten die het kinderboek wensten te beschouwen als
volwaardig literair genre. De boeken worden beoordeeld op taal, inhoud en uiterlijke
vormgeving door een jury waarin ook mensen zitting hebben van buiten het
jeugdliteraire circuit. Dat is van belang, omdat daarmee de discussie over het
kinderboek gevoed wordt met verse ideeën en omdat zo de vertrouwdheid met het
genre buiten de eigen kring kan groeien.
De prijs wordt in 1988 voor het eerst uitgereikt aan Imme Dros. Hoewel zij als
auteur thuishoort bij het solide basisgeluid van Wim Hofman en Els Pelgrom heb ik
haar voor deze plek bewaard, omdat ze voor mij de toon gezet heeft voor de Woutertje
Pieterseprijs en omdat haar eigen werk exemplarisch is voor de vernieuwing die hier
aan de orde is. Na haar debuut in het begin van de jaren zeventig ontwikkelt Dros
zich tot een van de belangrijkste auteurs van jongerenromans in ons land. Met begrip
en inlevingsvermogen schrijft zij over het hobbelige overgangsgebied tussen kindertijd
en volwassenheid. Boeken als De zomer van dat jaar (1980), De witte boot (1985)
en De trimbaan (1987) bieden meer dan het doorsnee zorgelijke verhaal vol
verongelijkte adolescenten, groteske volwassenen en gehannes met seks. Ze
onderscheiden zich door
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sterke dialogen en door de wat afstandelijke, maar scherpe en vaak humoristische
observatie van het menselijk gedrag. De realiteit van het puber-bestaan blijft echter
primair. Met Annetje Lie in het holst van de nacht (1987) boort Dros andere en dichter
bij haar eigen preoccupaties gelegen bronnen aan. Zonder enige uitleg wordt Annetje
Lie achtergelaten bij haar grootmoeder. Onder de dekens ontdekt ze het ‘holst van
de nacht’, waar wonderlijke figuren vorm geven aan haar verlatingsangst. De warrige
avonturen verlopen volgens de grillige, associatieve lijnen van de droom, die Dros
prachtig in taal weet te vangen, met niet te stuiten herhalingen, steeds terugkerende
symbolen uit de werkelijkheid en de aan bakerrijmen verwante, raadselachtige liedjes.
Boven aan de bladzijden legt Margriet Heymans de belevenissen van Annetje Lie
vast in een soort doorlopende strip, waaruit een ijle sfeer van verlatenheid spreekt.
‘Het holst van de nacht’ komt zo tot leven in een perfect samengaan van woorden
en beelden, door een schrijfster en een tekenares, die beiden respect hebben voor de
geheimzinnige en rijke realiteit van kinderangsten en -fantasieën.
Na dit gave verhaal lijkt Dros vrijer te staan in haar opvattingen over de
jongerenroman. De reizen van de slimme man (1988) gaat nog wel over onzekerheid,
vage verliefdheden en de wisselende neiging tot verzet en conformeren, maar centraal
staat de functie van de taal en van de herinnering. Na de schitterende vertaling in
gewone mensentaal van Homerus' Odysseia (ze begon met een bewerking voor
jongeren, maar eindigde met een volwaardige nieuwe vertaling) vindt Dros'
experimenteerdrang een voorlopig hoogtepunt in Een heel lief konijn (1992). Via de
staart en de konijneoren van mevrouw Klein bewijst de schrijfster met een minimum
aan middelen en voor lezers van alle leeftijden dat je je ook met een malle afwijking
niet ongelukkig hoeft te voelen.
Zoals gezegd zette Imme Dros de toon voor de Woutertje Pieterseprijs. Na haar
volgen Margriet Heymans, het duo Vegter/Ten Bosch, Paul Biegel en Toon Tellegen.
De jury maakt er een gebruik van om niet alleen met het bekroonde boek een statement
af te leggen, maar om ook in het juryrapport de literaire zaken op scherp te stellen.
Terugkerend standpunt hierin is dat lezen altijd een vorm van boven je macht reiken
is (Jan Blokker). Ter adstructie worden Bordewijks Bint geciteerd - ‘de meester mag
niet dalen, de scholier moet klimmen’ - en Paul Biegel: ‘De aard van het kind is niet
het klein zijn, maar het groot worden. Niet wij moeten naar hen toe, zij moeten naar
ons.’ Het klinkt provocerend en de reactie blijft dan ook niet uit. Die komt van Anne
de Vries in de lezing Het verdwijnende kinderboek, die hij in 1990 voor de SLAA
houdt. Zijn verwijt is dat er steeds vaker kinderboeken bekroond worden, die vanwege
hun moei-

Het literair klimaat 1986-1992

152
lijkheidsgraad eigenlijk geen kinderboeken zijn. ‘De kwaliteit van deze boeken als
zodanig stel ik niet ter discussie. Het is alleen de vraag of het kinderboeken zijn.’
Wat volgens hem overblijft, is het kinderboek dat exclusief voor volwassenen bestemd
is. Als getuigen à charge voert hij de kinderjury te Schagen aan, zijn dochter, een
wanhopige bibliothecaris die Annetje Lie bij voortduring ongelezen op de balie kreeg
gesmeten, en een onderwijzer van acht- en negenjarige kinderen. HP/De Tijd, nooit
vies van een kort, maar rellerig stukje, stookt het vuurtje met de door De Vries
aangedragen brandstof nog eens lekker op: ‘Dante voor de peutertjes’. Niet gehinderd
door eigen kennis en met het hitserige pennetje in de aanslag bestempelt Annejet
van der Zijl de (voor sommige mensen uiterst verhelderende) kritiek die Kees Fens
ooit schreef over Ter Haars Het wereldje van Beer Ligthart als het ‘openen van de
vijandelijkheden’. Ook betreurt ze het dat het kinderboek niet langer het domein is
van ‘de lieve oude mevrouw die de laatste pagina van het weekendbijvoegsel
volschreef’, maar van de ‘Zichzelf Serieus Nemende Kinderboekenrecensent’. In de
Arnhemse Courant veronderstelde men dat met de benoeming van Fens tot
juryvoorzitter voor 1992 een verhaal over een konijn in een geloofscrisis de meeste
kans op de Woutertje Pieterseprijs zou maken...
Het rumoer stemt tevreden. Tenslotte hoort een beetje literaire prijs niet alleen
mooie laureaten, maar ook discussie op te leveren en de kinderboekenwereld is na
de deining van de jaren zeventig een zekere gezapigheid niet vreemd, zodat enig
schoppen en schreeuwen geen kwaad kan. Maar wat te doen met de inhoud van de
kritiek? Het eeuwige en onoplosbare probleem van de kinderboekbeoordelaar is dat
hij geen kind meer is. Hij beoordeelt als volwassen lezer een prestatie van een
volwassen schrijver en daarna kan iedereen tegen iedereen gaan schreeuwen dat het
wel of niet voor kinderen is. Hèt kind bestaat niet en de demagogie van ‘ik ken een
kind’ is voor de boekbeoordelaar onwerkbaar. Er is altijd een ander kind tegenover
te stellen. Afgezien van enigszins objectiveerbare noties - het niveau van de taal of
extreem onkinderlijke onderwerpen als een huisvrouw in haar midlife crisis - kan de
zichzelf serieus nemende recensent weinig anders doen dan van elk nieuw boek
vaststellen of het beter of slechter is dan alle andere die hij al gelezen heeft, en
waarom. Of zoals Peter van den Hoven het zegt: ‘Het vak van recensent is niet dat
van opvoeder maar van kritische lezer.’ Het is vooral aan de mensen die gericht iets
willen met kinderen en boeken om zich druk te maken over toegankelijkheid. Dat
verklaart misschien mede de opwinding van De Vries, aangezien hij aan het hoofd
staat van een club die de belangen van het jeugdbibliotheekwerk behartigt.
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Literatuur van de verwondering
Tussen de literatuur voor volwassenen en die voor kinderen loopt een niet precies te
traceren en meestal praktische scheidslijn. Natuurlijk zijn er altijd enkele
meesterwerken geweest die zich aan die tweedeling hebben onttrokken, maar de
laatste jaren zijn er boeken, recensenten en jury's die demonstratief morrelen aan die
grenzen. Dat levert niet alleen protest op in het ‘kinderkamp’. Ook van de kant waar
men gaat over de ‘volwassen’ literatuur wordt geblazen. Op het moment dat Anne
Vegters Verse bekken! genomineerd wordt voor de AKO Literatuurprijs struikelen
de critici over elkaar heen om uit te leggen dat dit boekje ‘heel aardig’ is en ‘leuke
plaatjes’ heeft, maar dat het natuurlijk geen ‘diep doordachte en doorwrochte roman’
is en bovendien een kinderboek. In het literair klimaat van de heren, Arnold
Heumakers stelt het in de Volkskrant zonder omwegen, kan dat natuurlijk niet
meetellen.
Wanneer er in de Kamercommissie voor Welzijn en Cultuur wordt voorgesteld
niet alleen de status van de Theo Thijssen- en de P.C. Hooftprijs gelijk te trekken,
maar ook het prijzengeld, vraagt Aad Nuis zich af of de jeugdliteratuur wel voldoende
niveau bezit om regelmatig een prijs van een ton uit te reiken. En bij de bespreking
van het Rasternummer over kinderliteratuur stelt Willem Kuipers vanaf grote hoogte
vast hoe lachwekkend al dit gedoe is. Het kinderboek moet terug in zijn mand en
niet zeuren. De tik die het meeste raakt, komt uit onverwachte hoek. In Een heel
mooi slecht boek schrijft Kees Fens in de Volkskrant over het literaire brandhout,
waaraan hij als kind zijn mooiste leesbelevingen ontleende. Medelijden heeft hij met
de jeugd van tegenwoordig, die recensielezende moeders heeft en een schrijver in
de klas, ‘kleine close-readertjes, met al hun gegriffelde en gepenseelde boeken, vol
van de verantwoordste en meest humoristische zinnetjes en versregels’. Niets is
makkelijker dan een gevoelig stukje schrijven over je kinderleesliefdes, zeker als je
naam Kees Fens is. In welk gezelschap volwassenen ik ook kom en vertel wat mijn
werk is, gaan de blikken op oneindig en borrelt het geluk omhoog van Old
Shatterhand, Biggles en Pim Pandoer, van Stijfkopje, Goudelsje en Lijsje Lorresnor
en van mysterieuze, slechts door één lid van de groep gekende titels. Dat waren de
mooiste leestijden, want ze zijn voorbij en onherhaalbaar. Ze zijn belangrijk en
dierbaar en onaantastbaar en ze zijn iedereen gegund, maar voor het ordenen en
beschrijven van de kinderboeken die er nu verschijnen zijn ze onbruikbaar. En het
ontgaat mij waarom het ordenen en beschrijven van een cultureel verschijnsel
plotseling belachelijk zou zijn, alleen omdat het kindercultuur betreft.
De aardigste en meest constructieve bijdrage aan de discussie is die van Jacq
Vogelaar in De Groene: ‘Als het om literatuur gaat, bestaat er naast
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de categorieën kind en volwassen nog een derde, die zich weinig aan leeftijden en
genres gelegen laat liggen, maar waarvoor verbeelding, verbazing, belangstelling,
vergeetachtigheid en mogelijkheidszin onmisbare faculteiten zijn. En misschien mag
die derde leeswereld ook geen naam hebben. Ik ben ervoor om de literatuur in twee
sferen te verdelen: die van de verwondering en die van de realiteitszin.’ Het is een
mooi voorstel. Juist binnen de jeugdliteratuur valt er in Vogelaars ‘eerste sfeer’ soms
een verrassing te beleven. Dat moet ook de AKO-jury overkomen zijn, toen ze na
stapels zwaarwichtigheid Verse bekken! in handen kreeg. En misschien is het aan
deze literatuur van de verwondering om eindelijk het ongelijk te bewijzen van Jan
Blokkers arrogante stelling uit 1974: ‘Twee eeuwen kinderlectuur en geen spoor van
een eigen afzonderlijke inspiratie.’

Eindnoten:
Bregje Boonstra (1943). Van oorsprong jeugdbibliothecaris (Openbare Bibliotheek Amsterdam
1963-1980). Van 1983 tot 1992 medewerker jeugdliteratuur voor NRC Handelsblad.
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Peter Nijssen
Amsterdamned of de heilzaamheid van een vacante kritiek
De literaire kritiek
‘Ik vind mijn meningen goed en mooi, maar wie denkt niet hetzelfde over
de zijne?’
Montaigne
De wonderbaarlijke uitzonderlijkheid van de ware schrijver blijkt volgens Roland
Barthes uit het feit dat hij gedurende de vakantie onverstoorbaar voortgaat met
werken, althans met produceren. Het stuk waarin Barthes dit schreef heet ‘De schrijver
op vakantie’ en is gebundeld in diens Mythologieën. ‘De schrijvers zijn op vakantie,
maar hun Muze waakt en baart zonder ophouden,’ concludeert hij.
De reden waarom ik Barthes citeer, heeft te maken met de vraag waarvoor ik mij
hier gesteld zie. Die vraag luidt: hoe wonderbaarlijk uitzonderlijk is de criticus?
Waakt en laakt diens keurend oog ook onophoudelijk? En in hoeverre heeft ook de
ware criticus nooit vakantie? Het is dan niet zozeer van belang om vast te stellen of
de criticus al dan niet gedurende drie weken per jaar aan zijn ‘dolce far niente’
toekomt. Nee, het gaat mij om vakantie in de oorspronkelijke betekenis van het
woord. Om vakantie als ‘ledigstand’, ‘openstand’ en ‘rusttijd’; vakantie als vacantie
dus. Gevreesd moet worden dat een flink deel van de kritiek die eigenschappen,
noodgedwongen of door eigen schuld, mist. De kritiek is hard aan vacantie toe, maar
nu loop ik vooruit op de diagnose. Eerst maar eens enkele nauwelijks uit te roeien
misverstanden met betrekking tot het welzijn van de literaire kritiek ter sprake
brengen. Er is namelijk herhaaldelijk verkeerd gediagnostiseerd wanneer geprobeerd
werd aan te geven in welk opzicht de kritiek van de afgelopen jaren zich ongezond
heeft ontwikkeld.
Een van de grootste misverstanden is wel dat de kritiek verziekt is door het virus van
de academisering. Het ‘spookbeeld’ van de academisering vindt in de persoon van
Maarten 't Hart een van zijn hardnekkigste bestrijders. Met Een dasspeld uit Toela
heeft hij er een half boek voor over gehad om de mensheid te waarschuwen voor het
gevaar van deze intel-
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lectuelenopmars, waartegen hij zich met een blinde krijgshaftigheid verweert. Volgens
't Hart wordt de kritiek gedomineerd door lieden die Nederlands gestudeerd hebben
en tijdens die studie geleerd hebben hoe ze een tekst moeten analyseren. ‘Voor een
amateur-lezer is geen plaats meer in de herberg van de literatuur. Je moet er op zijn
minst voor gestudeerd hebben om erover mee te mogen praten. (...) Bijna alle literaire
critici anno 1989 zijn afgestudeerde neerlandici.’ Maar het is nog véél erger als we
't Hart mogen geloven. De kritiek in Nederland wordt geterroriseerd door een soort
academische mafia. Er is sprake van een heus komplot: ‘Je kunt het hele academische
literaire bedrijf zien als een gigantische poging om de interpreteerzucht te legitimeren,
om de literaire leek de wind uit de zeilen te nemen en om in de zolderkamers en
badkuipen van de schrijvers en dichters binnen te dringen.’ Je moet al over een
fantastische verbeelding beschikken om je te kunnen voorstellen hoe je een badkuip
binnendringt (misschien hebben schrijvers van toegankelijke boeken heel
ontoegankelijke badkuipen, je weet het nooit in dit leven), maar het ontwaren van
pogingen om het interpreteren te wettigen of de leek buitenspel te zetten, zoiets kan
alleen ontspruiten aan het brein van een dolgedraaide demagoog.
Het doel van die demagogie ligt voor de hand. 't Hart wil de universitair geschoolde
critici aan de schandpaal nagelen als - ik citeer Paul de Wispelaere - ‘een stelletje
letterknechten die denken dat literatuur gehoorzaamt aan wetmatigheden die
opspoorbaar zijn en naderhand dienen als criteria ter beoordeling van nieuw werk.’
Een ding valt intussen niet te ontkennen: een meerderheid van de kritiek bestaat uit
afgestudeerde neerlandici, al zijn er talloos meer tegenvoorbeelden dan de twee
(Arnold Heumakers en Carel Peeters) die 't Hart noemt. Zonder in diep gepeins te
moeten verzinken noem ik hier Graa Boomsma, Hans Bouman, Marja Brouwers,
Bas Heijne, Alfred Kossmann, Hans Warren, Melchior de Wolff en Gerrit Jan Zwier.
De vraag is echter of een ruime vertegenwoordiging van neerlandici zo erg is. Kritiek
is gelukkig nog altijd eerder een houding en een intellectuele bezigheid dan een vak,
maar wat zou er bezwaarlijk zijn aan het feit dat de neerlandistiek daarvoor
desondanks een geschikte opleiding is? De kritiek in de beeldende kunst bestaat voor
een groot deel uit kunsthistorici. Tenzij men zich wil opwerpen als belangenbehartiger
der beunhazen en kwakzalvers, kan men toch weinig tegen hebben op
gekwalificeerdheid bij de uitoefening van een discipline?
Natuurlijk is een universitaire studie op zichzelf geen enkele garantie voor zo'n
gekwalificeerdheid, en natuurlijk is het evident dat ook verworvenheden als
belezenheid of talenten als literair esprit een criticus gekwalificeerd kunnen maken.
Maar het probleem van 't Hart ligt elders, en
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Paul de Wispelaere heeft daar in een uitstekende beschouwing over Een dasspeld
uit Toela de vinger op gelegd. Als criticus, aldus De Wispelaere, verdedigt 't Hart
‘fervent en verbeten’ een traditionele, realistische romantraditie tegenover een
moderne opvatting van de roman. Die houding komt begrijpelijkerwijs voort uit het
feit dat hij in zijn schrijverschap een vertegenwoordiger is van die
ouderwets-realistische roman. De wrok die 't Hart koestert jegens de hedendaagse
kritiek heeft te maken met de geringe waardering die daarin wordt opgebracht voor
het soort literatuur dat hij bedrijft.
Het werk van een door 't Hart bewonderde negentiende-eeuwse schrijver als
Theodor Storm was ooit modern, maar wordt tegenwoordig voor een belangrijk deel
tot de pulp gerekend. Wie zich daar als hedendaags schrijver mee verwant voelt, zal
bij de verdediging van zijn eigen werk dan ook steun zoeken bij lezers van pulp.
Vandaar ook waarschijnlijk dat 't Hart in Een dasspeld uit Toela zorgvuldig het imago
ophoudt van doordeweekse boerenpummel, waarmee hij jarenlang gekoketteerd
heeft. In Nederland wordt alles geregeerd door een bleekzuchtige, intellectuele
bovenlaag, en die kijkt ‘met een uiterst zelfvoldane blik van héél grote hoogte neer
op al wat vulgair, volks, in hun ogen laag-bij-de-gronds is’, orakelt hij als zelfbenoemd
proleet. Maar wat een schijnvertoning is zo'n presentatie van iemand die zich,
getraumatiseerd en beknot, al tientallen boeken lang afzet tegen het kleinburgerlijk
milieu waaruit hij afkomstig is, zich de laatste tijd herhaaldelijk vertoond heeft in
dameskledij waarin vooral villawijkbewoonsters gekleed gaan, en die er met verzaking
van iedere wereldse vreugde prat op gaat in zijn leven zo'n twaalfduizend stuks
literatuur te hebben verslonden. En deze doorgelezen, travesterende anti-burger
verwijt ‘figuren’ als Rudy Kousbroek en Cyrille Offermans, die zich toch beslist niet
afzetten tegen gewoonheid, een ‘hooghartige zelfvoldaanheid’.
Toch is 't Harts venijn ten opzichte van de academische kritiek niet helemaal
onterecht. Een jaar of vijf à tien geleden was er beslist sprake van een in de kritiek
bijna omnipresente en van universiteitswege geïnitieerde ‘horlogemakersmentaliteit’.1
Die vorm van literatuurbeschouwing ging overigens hand in hand met een in de
literatuur al even alomtegenwoordig soort braaf, solide en bloedeloos maakwerk.
Maar de hegemonie van die kritiek is de laatste jaren doorbroken. De persoonlijke,
subjectieve en levensbeschouwelijke literatuurbenadering met oog voor het
biografische detail en zorg voor de eigen stijl heeft - en dat is een verademing - een
rehabilitatie ondergaan. En gelukkig heeft die kritiek de academische verworvenheden
van tekstanalyse geenszins van zich afgeworpen, zodat er wat dat betreft zelfs een
ideale synthese tot stand is gekomen.
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Iets dergelijks constateert ook Jaap Goedegebuure in Nederlandse literatuur
1960-1988, waar hij schrijft dat Cyrille Offermans' essaybundel Niemand ontkomt
(uit 1988) illustreert dat zo'n synthese tot de mogelijkheden hoort. ‘Hij [Offermans]
keert zich daar tegen de scheiding tussen literatuur aan de ene, en de
menswetenschappen aan de andere kant, op een manier die sterk aan het
antispecialisme van Peeters en zijn mentor Ter Braak doet denken. (...) Vorm én
vent, dat zou een aardige karakteristiek zijn, en een die des te meer op zijn plaats is
nu Offermans zich in Niemand ontkomt bij herhaling heeft uitgesproken tegen het
estheticisme, of dat nu van toepassing is op de negentiende-eeuwse, pseudo-religieuze
schoonheidsverering, of op het al evenzeer door hem (en door Carel Peeters!)
verfoeide postmodernisme. Een betere doelstelling kan de Nederlandse
literatuurkritiek zich niet wensen.’2
Van Peeters via Offermans loopt trouwens een lijn naar J.F. Vogelaar, die in de
Groene Amsterdammer al sinds jaar en dag een vorm van kritiek bedrijft, waarin,
zoals Goedegebuure toegeeft, ‘de traditionele vorm/inhoud-kwestie (...) zijn relevantie’
verliest. Dat Vogelaar in dit citaat door Goedegebuure geen lof krijgt toegezwaaid,
in tegenstelling tot Peeters en Offermans, heeft te maken met de afkeuring die
Vogelaar aan de dag legt voor het type literatuur dat door auteurs als Oek de Jong,
A.F.Th. van der Heijden en Leon de Winter wordt geschreven. Goedegebuure verwijt
Vogelaar op grond daarvan scherpslijperij. Bij hem heeft dat woord een pejoratieve
betekenis. Wie scherpslijperij als een teken van kritische visie en betrouwbaarheid
ziet, kan die aanduiding echter ook complimenteus opvatten.
Een tweede veelgehoorde grief is dat de kritiek van de laatste jaren steeds minder
ruimhartig is geworden. De kritiek gaat mank aan een schrijnend gebrek aan
nieuwsgierigheid, alleen het vaste rijtje van erkende grootheden zou nog op ruime
aandacht kunnen rekenen. De rest wordt, op een handvol debuten na, geborneerd
terzijde geschoven. Zulke borreltafelgeluiden worden des te vaker gehoord na de
publikatie van De regels van de smaak, waarin Hugo Verdaasdonk stelt dat ‘een
betrekkelijk klein aantal werken van een zeer klein aantal auteurs (...) het merendeel
van de aandacht’ voor zich opeist. Verdaasdonks uitspraak schreeuwt om nuancering.
Alleen wanneer het gaat om de kritische aandacht die essays en poëzie krijgen, is zij
in overeenstemming met de feiten. Maar terwijl essaybundels stelselmatig
stiefmoederlijk behandeld worden, is het wegvallen van de kritische belangstelling
voor poëzie - ik kom daar later nog op terug - een ontwikkeling van de laatste jaren.
Wat de aandacht voor proza betreft moet echter het tegenovergestelde
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geconcludeerd worden van wat Verdaasdonk beweert. Wie de dag- en
weekbladkolommen van de afgelopen vijf tot tien jaar vergelijkt met die van de jaren
daarvoor, kan alleen maar vaststellen dat er steeds meer besproken wordt. Kritiek
reageert wel degelijk adequaat; beter dan voorheen overziet ze het literaire aanbod.
En niet alleen dat! De democratisering van het kritisch blikveld gaat zo ver dat
tegenwoordig het leeuwedeel van het proza - rijp en groen; belangwekkend, mediocre
en onbeduidend - op ongedifferentieerde belangstelling kan rekenen. Dat is het
automatische gevolg van een tijd waarin bijna iedere krant of opinieblad van ongeacht
welke signatuur, zich aan zijn stand verplicht voelt een kunstbijlage in het
nieuwspakket op te nemen.
Intussen houdt Verdaasdonks visie dat een select groepje auteurs de meeste
aandacht opslorpt geen stand. Robert Anker zag in ‘De literatuurmachine’ zelfs het
tegenovergestelde.3 Volgens hem krijgen te veel boeken te veel aandacht. Immers,
de kunstbijlagen ‘dienen, als ze er eenmaal zijn, hoe dan ook gevuld te worden’.
Maar van een kritische bezadigdheid die hij in het verlengde daarvan aantrof, is niet
langer sprake. Zonder de gevestigde kritiek te kort te willen doen, wijs ik op een
generatie jongere critici, onder wie Jessica Durlacher, Ed van Eeden, Henk Pröpper
en Michaël Zeeman, die, hoe verschillend ze onderling ook zijn, in ieder geval een
uitgesproken smaak hebben, morele eisen niet schuwen, wars zijn van iedere
gevestigde opinie, en als het moet een brutale, maar met argumenten omklede
onverschrokkenheid aan de dag kunnen leggen.
Een derde misverstand over de kritiek is dat critici hun smaak op elkaar afstemmen,
waardoor de canon a priori zou worden geregeld. Dit drogbeeld, dat ook al door
Verdaasdonk (en diens collega Van Rees) in De regels van de smaak is geschetst,
brengt de kritiek het meest in diskrediet. ‘De keuzes van critici vertonen een zo
duidelijk patroon,’ gelooft Verdaasdonk, ‘dat de vraag zich opdringt welke
regelmatigheden aan de keuzes ten grondslag liggen.’ Het is een vraag die irrelevant
is, omdat er van een (stilzwijgend) afgesproken smaakpatroon, zoals Verdaasdonk
meent te zien, geen sprake is. Maar wie smaak definieert als het aan de dag leggen
‘van legitiem geachte voorkeuren’ ziet uiteraard wat makkelijker een patroon in de
bonte tapisserie van de kritiek.
‘Er is niets zo diffuus als de eigen smaak. Een onoplosbare kwestie,’ stelt Jaap
Goedegebuure terecht in het apologetisch ‘vooraf’ van zijn Nederlandse literatuur
1960-1988. Maar daar denkt Verdaasdonk heel anders over. ‘Voor critici en “gewone
lezers” hebben de naam van een auteur en, in tweede instantie, de naam van de
uitgeverij een doorslaggevende invloed op de keuzes die worden gemaakt,’ beweert
hij. Allicht

Het literair klimaat 1986-1992

160
heeft de status van schrijvers en uitgeverijen invloed. De naam die ze verworven
hebben, hebben ze in de meeste gevallen niet voor niets. Maar een doorslaggevende
invloed heeft zoiets beslist niet. Jeroen Brouwers, W.F. Hermans, Harry Mulisch,
Gerard Reve en Jan Wolkers, om maar eens een paar gevestigde reputaties te noemen
wier werk verschijnt bij gerenommeerde uitgevers als De Arbeiderspers, De Bezige
Bij en Veen, hebben de afgelopen tijd van verschillende critici de wind van voren
gekregen. En zelf heb ik me er evenmin op kunnen betrappen mij in mijn besprekingen
stelselmatig tot mildheid te dwingen wanneer er een boek van een uitgever en/of
auteur van naam en faam in het geding was.4 Mocht Verdaasdonk bedoelen dat de
keuzes voor de ‘vaste namen’ vaak in geen verhouding staan tot de prestaties die ze
als gevestigde grootheden leveren, dan heeft hij gelijk. Dat Mulisch, Brouwers en
Reve de laatste jaren boeken van matig gehalte hebben afgeleverd, heeft geen enkele
invloed gehad op de aandacht (lovend of negatief) die hun werk in de pers kreeg,
noch op de verkoopresultaten van hun werk.5
Er worden soms wel vernieuwende voorkeuren in de literaire kritiek gemaakt,
meent Verdaasdonk, maar ze blijken kortstondig en incidenteel: ‘Het aantal auteurs
dat na twee of drie titels geen of alleen nog sporadische bijdragen levert aan het fonds
van een literaire uitgeverij is aanzienlijk.’ In sommige gevallen zal het laatste
verschijnsel heus te maken hebben met veronachtzaming door de kritiek. Maar welke
andere factoren kunnen hier niet ook een rol spelen! Het is heel goed mogelijk dat
de betreffende auteur ondanks de bemoeienis van critici geen lezerspubliek verwerft
en als gevolg daarvan op zeker moment buitenspel gezet wordt door zijn uitgever.
De auteur kan in een langdurige artistieke crisis geraken of aan andere bezigheden
de voorkeur gaan geven, waardoor zijn produktie terugloopt of tot stilstand komt.
En zo kunnen we nog wel even doorgaan.
Ook de bewering dat critici in hun werkwijze grote overeenkomsten vertonen is
een dooddoener als argument bij het opsporen van een smaakpatroon. Critici putten
nu eenmaal uit een vast bestand technische termen bij het benoemen van
teksteigenschappen, hanteren specifieke argumentatieschema's en verwijzen naar
specifieke passages uit de besproken teksten.
Voor zover zich in de kritiek van de afgelopen jaren minder toejuichenswaardige
ontwikkelingen voordeden, hebben die nauwelijks iets te maken met oprukkende
academici of voortrekkerij van gevestigde schrijvers en een daaraan gekoppelde
canonvorming, die verschraling in de aandacht voor literatuur tot gevolg zou hebben.
Een teneur die daarentegen wel
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met argusogen kan worden gadegeslagen, is inherent aan een algemener
maatschappelijk verschijnsel: de kritiek begint mee te spurten in de jacht op de
actualiteit. De nieuwsmanie is doorgedrongen tot in alle lagen van het leven, en
woedt tegenwoordig ook daar, bij voorbeeld in de kunst, waar de waan van de dag
niet noodzakelijk een overheersende rol hoeft te spelen. Het is een trend die, zoals
ook Bas Heijne in twee afleveringen van zijn wekelijkse column in Vrij Nederland
opmerkte, de echte kritiek niet alleen aantast maar zelfs monddood maakt. ‘Als voor
iets in de kunst tegenwoordig geen rol meer lijkt weggelegd, is het wel de kritiek,’
zegt Heijne, die met name uithaalt naar Martin Ruyter, van 1979 tot voorjaar 1991
verzorger van de ISBN-boekenrubriek in de Volkskrant. Heijne analyseert Ruyters
boekenhoek scherp als ‘een echte consumentenrubriek, waarin een overzicht werd
gegeven van de in die week verschenen titels, al kon deze kranteman zelden de
verleiding weerstaan om tussen de regels een halfbakken oordeel te vellen over een
halfgelezen boek’. Maar daar is het niet bij gebleven: ‘Het probleem van het huidige
literaire klimaat is dat de kritiek inmiddels bijna volledig ver-ISBN-iseerd is. Critici
van Nederlandse literatuur zijn steeds meer een soort rijksvoorlichters geworden,
kampioenen van het snelle oordeel.’ Robert Anker zag de weinig glorieuze toekomst
van een ver-ISBN-isering van de literaire kritiek zes jaar geleden al dagen. Een paar
druppels analyse op de gloeiende plaat van een pijlsnel signalement, dat was het
toekomstbeeld van een niet langer oordelende kritiek. Sterker nog: terwijl het boek
zelf er steeds minder toe deed, begon de kritiek een wassende stroom van
schijnproblemen rondom het boek te genereren. Een waarschuwing achtte Anker
dan ook op zijn plaats: ‘Als ze niet oppast gaat de kritiek op in het gedruis als muzak
in een winkelcentrum.’
De filippica van Anker deed destijds lichtelijk overspannen aan. Het bestaan van
consumentachtige literaire rubrieken en van human interest rondom de literatuur
hoeft geen bedreiging te zijn voor de kwaliteit van de kritiek, zolang zulke elementen
van de literaire journalistiek niet de hoofdmoot gaan vormen. Maar vijf jaar later
zijn er toch tekenen die erop wijzen dat Ankers blik een profetische is geweest. Het
grote bladvullende interview met de schrijver van ‘het zojuist verschenen boek’ en
de wekelijkse signalementenrubriek hebben in veel kranten en weekbladen ruimte
opgeëist die oorspronkelijk werd ingenomen door kritieken. Om toch eenzelfde aantal
boekbesprekingen op een pagina te krijgen, is de lengte van de gemiddelde kritiek
vrij drastisch ingeperkt. Daar komt nog bij dat die krappe ruimte onder invloed van
redacties, gedwongen als die zich voelen het lezerscomfort te dienen, in toenemende
mate besteed wordt aan de vergroting van het leesgemak. Een kritiek die zich zonder
morren
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laat inpakken door zulke richtlijnen verwordt automatisch tot leesvoer en tot
spreekbuis van de goegemeente. Bas Heijne heeft gelijk: ‘Kritiek is geen luxe, geen
intellectueel tijdverdrijf voor mislukkelingen die zelf niet in staat zijn tot scheppende
arbeid, (...) kritiek in de kunst is een noodzaak. Waar geen kritiek meer bestaat, dat
zag Wilde ook al, beslist de publieke opinie.’
De overlevingskansen voor literatuur waarvan de nieuwswaarde niet direct van
de daken kan worden geschreeuwd, en waarvan de publieke opinie mogelijk niet
onmiddellijk gecharmeerd zal raken, beginnen angstwekkend minimaal te worden.
Niet doordat die literatuur niet meer besproken wordt - op een hapklaar recensietje
worden de meeste boeken tegenwoordig wel getrakteerd - maar doordat die niet meer
sensationeel in het nieuws komt. Voor de poëzie heeft de nieuwsbelustheid van de
culturele media rampzalige gevolgen gehad. Bestond er een jaar of tien geleden nog
een min of meer bloeiende poëziekritiek, in de kranten en weekbladen anno 1991 is
ze een vrijwel non-existent fenomeen geworden. Wie naast krant en opinieblad geen
literair tijdschrift heeft, kan alleen nog bij de NRC en Vrij Nederland terecht, waar
Guus Middag en Rob Schouten de dichtersproduktie volgen. De polemiek rond de
Maximalen en de stroom poëzierecensies die zij uitlokten, waren tot dusver de laatste
opflakkering van de poëziekritiek. Maar ook in dit geval vormde nieuws het motief
voor de aandacht. Er was heibel in de tent: een elftal jonge dichters dat rebelleerde
tegen de gevestigde orde van een in Kouwenaars traditie dichtende generatie. Spijtig
genoeg sorteerde het maximaal gebrul uiteindelijk minimaal gewin: nadat de polemiek
haar actualiteit verloren had, werd er alleen maar minder over poëzie geschreven.
De Maximalen-kwestie bevestigt het vermoeden dat alleen schrijvers die tamtam
weten te veroorzaken een grote kans maken op aandacht in de pers. Een schrijver
heeft goede uitzichten op een prominente plek in de krant als hij (vaak een zij) de
veroorzaker van de natte droom der (inderdaad merendeels mannelijke) critici is, als
hij dreigt te worden opgehangen of doodgeschoten, wanneer er zich in zijn land
revoluties of andere brandende kwesties afspelen, wanneer hij aan een slopende
ziekte lijdt of daaraan zojuist overleden is, zodra hij zich breed maakt in de politiek,
een zak geld dreigt te winnen, zich verkleedt als de tuthola van de middenstand, door
Van Dis wordt uitverkoren om voor de televisie te verschijnen, of de presentator van
dat programma is.
Toch is het niet zo dat de televisie pas de afgelopen jaren de literatuur ontdekt
heeft. Boekenprogramma's en zendtijd voor schrijvers zijn zo oud als het medium
zelf. En de angst voor de televisie als een bedreiging van de woordcultuur is even
oud. In 1953 vergeleek Paul Rodenko de
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existentiële crisis die de mens doormaakt als gevolg van de uitvinding van
atoomwapens met de dreiging die voor het boek uitgaat van radio en televisie. ‘Alleen
(...) het aankweken van een nieuw respect voor het boek als boek, kan dit redden
voor de fatale concurrentie van radio en televisie,’ schreef Rodenko in een artikel
getiteld ‘De functie van het boek in de samenleving’. Zulke woorden doen schromelijk
overdreven aan in de wetenschap dat televisie destijds een vrijwel te verwaarlozen
rol speelde in vergelijking met tegenwoordig. Het lijkt nauwelijks voorstelbaar dat
de literatuur door de televisie het onderspit zal delven, maar door het
allesoverheersende belang dat ook dit medium toekent aan de nieuwswaarde van
gebeurtenissen, vormt het wel een van de factoren in de veranderende (vervlakkende)
beleving van literatuur.6
Aan het adagium van nieuwswaarde en consumentgerichtheid weet langzamerhand
niemand zich nog te onttrekken, en die ontwikkeling berooft de literaire kritiek van
enkele essentiële functies. Potenties als oordeelkundigheid, onderscheidingsvermogen
en de behoefte kritiek te zien als een (openbaar) antwoord aan de schrijver worden
moeiteloos ingeruild voor dienstbaarheid aan het boekenkopende publiek, bevrediging
van een allervluchtigste nieuwsgierigheid en scoren over de rug van schrijvers.7 Het
zal niet hun bedoeling zijn geweest, maar Anbeeks roep om meer straatrumoer en
Goedegebuures verdediging van ‘het goed recht van het pathos’ hebben een literatuur
uitgelokt die naadloos aansluit op de behoeften van de media. In het gunstigste geval
heeft dat boeken opgeleverd waarin straatrumoer (zoals in A.F.Th van der Heijdens
Advocaat van de hanen en Leon de Winters Kaplan en Hoffman's honger) en
levensbeschouwelijk pathos (zoals in Mystiek lichaam van Frans Kellendonk en De
wetten van Connie Palmen) zijn opgegaan in proza met intrinsieke kwaliteiten. In
een hybridisch geval als van Joost Zwagermans Gimmick! behoedt alleen de
flamboyante stijl en verteltechniek het verhaal voor een ondergang in decibels. En
in de vele ongunstige gevallen heeft het pleit voor meer amok en levensbeschouwelijke
furie een soort invuloefeningen tot resultaat gehad. Boeken als de romans van Anbeek
zelf, De priesterrekruut van Peter ten Hoopen, Zuidland van P.F Thomése, Het
waterrad van Ribe van Ernst Timmer en De dingen die er niet toe doen van Robert
Vernooy, doen er, behalve voor markt en media, inderdaad niet toe.
Literair werk waarin straatrumoer en pathos een minder opzichtige rol spelen,
hoeft niet meer op een grootscheepse belangstelling van de kritiek te rekenen. Zulk
werk wordt al gauw voor navelstaarderig, experimenteel, klinisch of provinciaal
versleten, al naar gelang de richting die dat werk uit gaat. Zou dat de reden zijn
waarom uiteenlopende auteurs als L.H.
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Wiener, J. Ritzerfeld, H.C ten Berge en Ton van Reen zo weinig krediet krijgen?
Zou het daaraan liggen dat de veel ingetogener Vlaamse literatuur zo genegeerd
wordt? Herman de Coninck oppert in Ons Erfdeel nóg een mogelijke verklaring voor
het gebrek aan belangstelling dat met name de Nederlandse poëziekritiek aan de dag
legt voor de Vlaamse poëzie: ‘Het probleem voor Hollandse critici zal wel zijn dat
Vlaanderen te dichtbij ligt. Het is zuidelijker, maar niet zuidelijk genoeg om lichtere
kleren mee te nemen.’8
Een andere kwaal van de literaire kritiek is haar haastige spoed. Juist in de
landelijke pers krijgen en nemen critici soms nauwelijks nog de tijd om zich
fatsoenlijk in een te recenseren boek te verdiepen en het daarna even te laten liggen
om een afgewogen oordeel te kunnen vellen. Hoe groter de nieuwswaarde van een
te bespreken boek, des te sterker dringt deze tendens zich op. Alles dient vliegensvlug
zijn bestemming te krijgen, en dikwijls raken boeken met een nog grotere vaart in
de vergetelheid als waarmee ze door de toonaangevende kritiek werden besproken.
Na drie maanden verdwijnt het doorsnee literaire werk in de boekhandel van de tafel
naar de kast, en met dat schrikbeeld voor ogen laten critici zich maar al te vaak
opzwepen door óf opdrachtgevers, voor wie een boek waarnaar de klant moet zoeken
zijn actualiteit verloren heeft, óf uitgevers die hun waar met ziedende gezwindheid
prominent geëtaleerd willen zien en met dat doel voor ogen geen mogelijkheid
onbenut laten. Uitgevers die rap de pers willen mobiliseren sturen critici nieuwe
boeken toe lang voordat ze in de boekhandel liggen. Zulke niet gebonden en niet van
een omslag voorziene proto-boeken worden in het uitgeversvak paradoxaal genoeg
‘uithouders’ genoemd! Een dergelijke snelheid gaat door voor alertheid, maar ze is
het vaak niet. Want door de bank genomen is de vraag niet hoe lang, maar hoe kort
zulke boeken het zullen uithouden zodra ze gepubliceerd zijn.
In zo'n oververhit literair klimaat moet de échte lezer wel wantrouwend worden,
gelooft ook Robert Anker: ‘Deze argwaan is ten diepste gericht tegen de
reclame-achtige sfeer die langzamerhand ook het boek is gaan omgeven en reclame,
dat weet iedereen, moet je niet zomaar geloven. Het wantrouwen van de echte lezer
(...) geldt natuurlijk ook de kritiek die haar godenschemering lijkt te bereiken in
december, als de recensenten wordt gevraagd lijstjes te maken van de beste boeken
die het afgelopen jaar zijn verschenen. De bedoeling is goed, maar het effect is
averechts.’ Anker ziet de criticus echter minder als agent dan als slachtoffer van de
cultuurindustrie. De criticus is de dupe van een drievoudige intimidatie.
Allereerst constateert Anker dat de criticus zijn persoonlijke uniciteit
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laat mangelen door een cultureel-artistiek klimaat dat hem niet meer toestaat zijn
hoogstpersoonlijke oordeel over het kunstwerk naar voren te brengen. Ik schreef al
dat die gedachte nuancering verdient nu er in de kritiek een synthese tussen
formalistische en personalistische literatuurbenaderingen tot stand is gekomen. Een
tweede vorm van intimidatie ziet Anker in de nivellerende krachten in het
kunstjournalistieke bedrijf. Die brengen de criticus ervan af scherp te oordelen, wat
welwillendheid en onverschilligheid in de hand werkt. Nivellering bestaat er ook
volgens mij, maar het is opmerkelijk dat critici zich daar fel - en helaas met averechts
effect - tegen afzetten. Een tekenend voorbeeld is het jaarlijkse krakeel rond de AKO
Literatuurprijs. Bas Heijne schreef in een van zijn Vrij Nederland-columns terecht
dat dit geharrewar meer en meer de functie van de kritiek overneemt, nu bijna niemand
in de kunst nog in staat is (of in staat wordt gesteld, voeg ik daaraan toe) beklijvende
kritieken te formuleren. ‘Dat is misschien nog wel het meest tragische gevolg van
het langzame afsterven van de literatuurkritiek: het debat over de verdiensten van
verschillende romans gaat nu alleen nog over de vraag welk boek het meest recht
heeft op de Prijs,’ schrijft Heijne. Al het geblaf kan inderdaad niet verhinderen, nee
versterkt alleen maar de ontwikkeling, dat de markt en haar beursnoteringen (de
boekentoptiens) een steeds gewichtiger rol krijgen bij het bepalen van de mate en
het soort aandacht die boeken krijgen. Heijne ziet terecht een verschil tussen
recenseren en kritiseren. ‘Recensenten zijn er voor de lezers, maar critici zijn er voor
de schrijvers; en er zijn nauwelijks critici meer. In dat opzicht heeft de journalistiek
de literatuur volledig overmeesterd. (...) De recensent heeft een mening, de criticus
een visie.’ Ankers derde vorm van intimidatie komt voort uit het inzicht van de
criticus dat hij zijn praktijk zou moeten veranderen na genoemde overwegingen.
Maar die beseft dan ‘hoe ondoorzichtig de materie, en vooral hoe omvangrijk en
nauwelijks meer te stuiten de literatuurmachine is’.
Die machine is mogelijk toch te stuiten. Wellicht zou de criticus kunnen beginnen
met het uitspreken van een hartgrondig Amsterdamned, met een intense vervloeking
van de jachtigheid en neurotische marketingsfeer waardoor de Amsterdamse
grachtengordel (hét domein van het literaire leven) is aangetast, met het
omhooghouden van een geheven middelvinger als protest tegen de turbotoeren
waarmee de speedboot van het hedendaagse literatuurbedrijf de grachten afjakkert
op zoek naar alsmaar nieuwe generaties, afzetmarkten, literaire scoops en slogans.
De literaire kritiek heeft vacantie nodig, gezaghebbende critici met een reputatie
van grote degelijkheid niet uitgezonderd. Een evident geval van
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overwerktheid is Jaap Goedegebuure, criticus van HP/De Tijd, die twee jaar geleden
in Te lui om te lezen? niettemin een energiek pleidooi hield voor de instandhouding
van een gezonde leescultuur. In dit essay betoogt Goedegebuure dat literatuur in het
informatietijdperk weliswaar niet naar de zijlijn werd verdrongen, maar onderdeel
is gaan uitmaken van ‘het duivelspact tussen beschaving en boerenbedrog’. De letteren
zijn een consumptiegoed geworden terwijl ze toch eigenlijk gedijen ‘bij stilte,
concentratie, intensiteit en (...) voorkennis van de grote culturele codes’. Met deze
steineriaanse visie op het ideale lezen hoeft men het niet eens te zijn om haar toch
sympathiek te vinden. Maar in datzelfde jaar bepleitte Goedegebuure in een HP-artikel
een boekenstop. Was dat even curieus! Zijn voorstel aan het boekenvak om de
drukpers maar eens rigoureus op rantsoen te zetten was flagrant in tegenspraak met
de strekking van Te lui om te lezen?. Want waarmee is een leescultuur in een verlichte
samenleving beter gediend dan met een pluriform, ruim en vrij boekenaanbod? Er
wordt natuurlijk altijd een hoop troep uitgegeven, maar redundantie is nu juist een
voorwaarde voor het verschijnen van veel waardevols. De paar bestsellers in het
fonds stellen een uitgever in staat ook kwaliteitsliteratuur op de markt te brengen
waarvan de verkoopresultaten niet direct aanleiding geven tot herdrukken of het
ontkurken van champagne. Een criticus hoeft zich door het massale aantal
verschijnende titels niet noodzakelijk van de wijs te laten brengen. Iemand als Arnold
Heumakers voelt zich als een vis in het water bij die overvloed. ‘Iedereen filtert
natuurlijk de enorme hoeveelheid cultuur tot het draaglijk is en je kunt zeggen: zorgen
dat je niet overspoeld raakt is nu cultuur. (...) Je hebt hooguit een gebrek aan
nieuwsgierigheid. Opnieuw leven we in een oerwoud, maar nu dat van de cultuur.’
Maar als het zo gemakkelijk is de culturele overvloed te filteren tot draaglijke
proporties, waar wringt de schoen dan bij Goedegebuure? In zijn HP-artikel laat
Goedegebuure zien dat die wringt bij een eksteroog dat hij heeft overgehouden aan
de langdurige instandhouding van de ‘illusie van een alomvattende belezenheid’.
Alsof het verlies van die wensdroom samenhangt met bepaalde marktmechanismen,
signaleert hij vervolgens een overschot aan drukwerk. Goedegebuures frustratie over
het feit dat hij het literaire aanbod niet meer kan overzien, is niet gespeeld. In zijn
kritische praktijk van de laatste jaren raast hij in toenemend tempo door een berg
boeken. Maar het is een sisyfusarbeid, want die berg wordt alleen maar groter.
Goedegebuure heeft het geluk dat hij over een soepele pen en een gigantische
leeservaring beschikt, anders zouden er ongelukken van komen. Maaf zo nu en dan
slaat Goedegebuure wel degelijk de plank mis en toont hij zich een nauwelijks meer
serieus te nemen letter-
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vreter. Zoals de manier waarop hij als een tollende grootboekhouder in een paar
summiere jaaroverzichten voor HP het saldo opmaakte van de literaire oogst op
landelijke en op wereldschaal. Zijn conclusie: weinig nieuws onder de zon.
Voor critici die net als Goedegebuure overspannen raken bij de gedachte het
allemaal niet meer gelezen te krijgen, is er maar één remedie. Ter Braak reikte dat
wondermiddel ruim een halve eeuw geleden aan toen hij in Het Vaderland het
probleem van het veellezen aan de orde stelde onder de niets verhullende titel
‘Tijdelijk analfabetisme’. In dat artikel deed hij zijn beklag over de verslavende en
deformerende kanten van de leeswoede, waaronder met name recensenten gebukt
gingen. Ter Braak trachtte daaraan te ontkomen door zichzelf (en niet uitgevers!)
een halt toe te roepen. Critici adviseerde hij zich tijdens hun vakantie met hartstocht
op het analfabetisme te werpen.
Merkwaardig genoeg verwijst Goedegebuure in Te lui om te lezen? naar dit stuk
van Ter Braak. Merkwaardig, omdat Ter Braak zich niet kantte tegen de bestaande
leescultuur maar tegen de consumptie van letters. ‘De leesmens,’ schreef Ter Braak,
‘is niet in de eerste plaats de mens die veel leest, maar de mens die op de verkeerde
wijze veel leest.’ Goedegebuure haalt diens visie echter aan als één die met het oog
op de algemene leesarmoede tegenwoordig niet meer kan worden uitgedragen. Maar
het is juist omgekeerd! In een tijd waarin critici, behalve door hun eigen leeswoede,
worden meegesleurd in de krankzinnige wedloop naar nieuws en opgejuind door de
overstelpende boekenbrij waarmee uitgevers hen belagen, is een tijdelijk analfabetisme
des te dringender gewenst.
De kritiek zou kortom geregeld een pas op de plaats moeten maken om zich over te
geven aan analfabetisme. De heilzaamheid van zo'n kuur ligt besloten in de vacantie
die zij in tijden van alfabetisme oplevert. Daarmee ben ik terug bij het uitgangspunt
van mijn betoog, waar ik opmerkte dat het mij ging om vacantie in de oorspronkelijke
betekenis van het woord. Als ik wil aangeven wat ik onder een vacante kritiek versta,
moet ik dan ook eerst ingaan op die vroegere betekenis. Over de etymologie van het
woord vakantie heeft Rudy Kousbroek, onder verwijzing naar Barthes, geschreven
in ‘De vakantie is het ware leven’ (De waanzin aan de macht). In zijn bron uit 1729
blijkt het woord de volgende betekenissen te hebben: 1 Ledigstand, openstand, de
tijd dat een Kerkelijk ampt open staat; 2 Geregtstilstand; 3 Schoolstilstand, stilstand
der leeroefeningen. Zelf raadpleegde ik daarnaast het Etymologisch woordenboek
van J. de Vries en het Woordenboek der Nederlandsche Taal. De Vries vermeldt in
zijn lexicon dat ‘vacant’ komt van het Latijnse ‘vacans’, het tegenwoor-
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dig deelwoord van ‘vacare’ dat leeg zijn of vrij zijn betekent. En het zeer uitgebreide
WNT schonk nog de volgende betekenissen van het woord: open(staand), ledig,
onbezet; onbeheerd; rusttijd, vrije tijd, periode in het jaar waarin men zijn beroep
niet uitoefent.
Denkend aan de kritiek zie ik uiteraard vooral mogelijkheden tot vacantie in de
zin van leeg, vrij en onbeheerd zijn, van openstaan en rust hebben. Want een kritiek
die leeg is, is onbevangen. Een kritiek die vrij is, kent het genot om buiten de gebaande
paden te treden, en trekt altijd lichte kleren aan, zelfs als dat pad naar het noorden
wijst. Een onbeheerde kritiek laat zich niet door media en uitgevers dicteren. Kritiek
die open staat, heeft oog voor wat zich niet pompeus opdringt als sensationeel. En
kritiek die rust heeft, ten slotte, geeft zich de tijd een doorwrocht persoonlijk oordeel
te vormen. Een vacante kritiek stel ik me voor zoals ik me een ideale vakantie voorstel.
Het maken van ontdekkingstochten naast het scheppen van kalmte en rust; openstaan
voor mogelijkheden en plezier beleven aan verdwalen; naast het aan de dag leggen
van een leergierige aandacht ook de behoefte aan verstrooidheid bevredigen; afstand
creëren tot de alledaagse werkelijkheid, eigenwijs je plan trekken en tegelijkertijd
de drang cultiveren naar het aanbrengen van onderscheid - en dat allemaal vanuit de
primaire behoefte om anders thuis te komen dan je bent vertrokken. In die zin zie ik
nauwelijks verschil tussen het genot van vakantie en het genot van kritiek.
Waar ik een bloedhekel aan heb, is een vakantie die in een paar weken moet inhalen
waaraan het een heel jaar ontbroken heeft. Vakantiegangers die dat willen, zoeken
hun plezier nu net weer in de mondaine drukte en oorverdovende muzak waar ze de
hele tijd al in verkeren. Daar huren ze een speedboot, want lol heeft te maken met
veel herrie en snelheid. Allicht! Er moet als de donder een hoop achterstand worden
goedgemaakt.
Hoe wonderbaarlijk uitzonderlijk is de criticus die op zo'n manier kritiek bedrijft?
In geen enkel opzicht, want die criticus is gedoemd anoniem onder te gaan in het
efemere en monotone gedreun van de amusementsindustrie, die het mensdom al
massaal genoeg gemobiliseerd heeft op haar heilloze weg naar vliegensvlug exotisme
en onderbroekenlol. Zo'n criticus waakt en laakt misschien nog wel, maar zijn keurend
oog heeft hij voorgoed gesloten voor wat niet onmiddellijk in zijn kraam te pas komt.
Het aannemen van een wezenlijk andere, vacante houding heeft niets met
ouderwetse beroepsernst en degelijkheid of met een verabsoluteren van grote of échte
literatuur te maken. De antieke lezer (iemand die alleen leest, en dan nog uitsluitend
het allerbeste) is, ook in de serieuze kritiek, een anachronisme geworden. Een criticus
als Arnold Heumakers, die zegt dat zijn hele leven uit literatuur bestaat, is dan ook
te betreuren. Heuma-
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kers: ‘In Onleefbare waarheden zeg ik: een leven zonder boeken kan ik me niet
voorstellen, maar ik zou er misschien aan wennen. Dat is ironie. Ik zou doodgaan
natuurlijk.’ Voor zo iemand vervangt de literatuur jammerlijk het leven, en dat lijkt
Heumakers zelf te beseffen, aangezien hij van mening is dat leven en literatuur twee
aparte domeinen zijn. Wat zouden de letteren stoffig worden als ook alle schrijvers
dat vonden. Het tijdelijk analfabetisme van Ter Braak verdient ook daarom navolging:
alleen maar lezen bedwelmt de geest en verstopt het lichaam. Wie weet, komt ook
schrijver-criticus Maarten 't Hart tot dat besef, telkens wanneer hij zich vertwijfeld
afvraagt of hij eigenlijk niet zijn hele leven verlezen heeft.9
Hoe luidt de diagnose? De kritiek is niet ziek, alleen een beetje overwerkt. Vacantie
dus, met het oog waarop een kuur in analfabetisme wonderen kan doen. En vacantie
kost tijd, dat ben ik met Robert Anker eens: ‘Het kost tijd om te begrijpen wat het
belang van een boek is voor jou of de cultuur die je vertegenwoordigt. Het kost tijd
om te achterhalen waar je enthousiasme, je woede of je onverschilligheid wortelen
in het boek. Ik zou er alleen daarom al een voorstander van zijn dat de literaire
tijdschriften een paar keer per jaar grote schoonmaak hielden in een literaire kroniek
die, zoals bekend, in ieder tijdschrift van enige importantie ontbreekt, althans voor
het proza.’ Op een andere plaats, namelijk in het weekblad De Groene Amsterdammer,
is sinds 1990 gehoor gegeven aan de wens van Anker in een tot navolging strekkend
voorbeeld van een poging tot vacante kritiek. Vier critici (tot nu toe werden de
kwartetten gevormd door Marja Brouwers, Anthony Mertens, Cyrille Offermans,
Henk Pröpper, Xandra Schutte en Jacq Vogelaar) maken maandelijks een keuze van
vier boeken uit het totaal van een maand eerder verschenen boeken. Een van die vier
titels wordt vervolgens besproken door een van de vier critici. Eén keer per maand
dus. Vaker zou ook niet kunnen, want dat zou de vacantie in gevaar brengen. Het
viertal zou niet meer in staat zijn zich te oriënteren in het tropisch regenwoud van
boeken waarmee het de voorbije maand werd geconfronteerd. En bovendien zou
degene die het uitverkoren boek gaat bespreken niet in staat worden gesteld een
uitgebalanceerde kritiek te schrijven. Een nadeel van Het Boek van de Maand in De
Groene is dat het altijd om werk gaat dat bewondering oogst. Het valt te overwegen
dat er daarnaast een leesclubje aan het werk gaat dat zich buigt over Het Onboek van
de Maand. Maar het is beter daarbij een geringere frequentie te betrachten. Stel je
voor dat je je met maandelijkse regelmaat zou moeten buigen over alle ellende die
de literatuur afscheidt. Dan zou je wel heel snel overwerkt zijn.
‘Of ik zelf met vakantie ga? Ik neem nooit vakantie. Schrijvers hebben
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immers “altijd vakantie”.’ Zo eindigt Kousbroek zijn stuk over het ware leven. En
zo wil ik ook eindigen: de ware criticus heeft ‘altijd vacantie’.

Eindnoten:
1 Jaren geleden al hekelde 't Hart het proza van de schrijvers rond het tijdschrift De Revisor. Dit
‘horlogemakersproza’ omschreef hij als ‘werk dat lijkt op een fraai geweven, machinaal
vervaardigde lijkwade welke over het werkelijke leven gedrapeerd wordt’. Men kan van mening
verschillen over de kwaliteiten van de Revisor-literatuur, maar feit is dat zij mede een dominante
positie verwierf door de begeleiding van een invloedrijke groep formalistisch gerichte critici
onder aanvoering van Tom van Deel en Frans de Rover. De formalistische stroming was in de
poëziekritiek zo mogelijk nog sterker vertegenwoordigd met critici als Redbad Fokkema, Wiel
Kusters, Peter Nijmeijer, Peter Zonderland en Ad Zuiderent.
2 Tekenend voor Goedegebuures gebrek aan evenwichtigheid (of totaal veranderde opvatting?)
is dat hij de lichtheid, die toch ook een kenmerk van anti-specialisme en anti-estheticisme is,
in Offermans' laatste essaybundel Openluchtconcert (1991) afdoet als symptomatisch voor de
‘columnisering van het essay’.
3 Robert Anker, ‘De literatuurmachine’, in: Olifant achter blok, Amsterdam 1988, pp. 94-105.
Eerder gepubliceerd in De regels van de smaak - Aspecten van literatuurkritiek, Amsterdam
1985, pp. 15-28 (een bundeling van teksten van een aan de Katholieke Hogeschool Tilburg
gehouden symposium, waaraan behalve Hugo Verdaasdonk en Robert Anker ook Tom van
Deel, Kees Fens, Jaap Goedegebuure, Kees van Rees en Rob Schouten deelnamen). Waar Anker
verderop geciteerd wordt, gebeurt dat steeds uit dit artikel.
4 Iets anders is de bereidheid om het negatieve oordeel over een boek te relativeren tegen de
achtergrond van het overige werk van een auteur of de literaire produktie van het moment. Toen
ik in een bespreking van J. Bernlefs Doorgaande reizigers (1990) opmerkte dat die bundel mij
in vergelijking met diens novelle Vallende ster (1989) nogal tegenviel vanwege de ‘betrekkelijk
rechttoe rechtaan vertelde verhalen’, maakte ik de kanttekening dat een schrijver van een
dergelijke veelzijdigheid, wiens werk in de breedte van niveau en diepgang getuigt, met respect
tegemoet moet worden getreden. En zeker ook omdat Doorgaande reizigers ‘in vergelijking
met veel ander in het afgelopen jaar verschenen Nederlandstalig proza (...) de moeite van het
lezen meer dan waard’ is.
5 Zowel De elementen van Mulisch, als De zondvloed van Brouwers en Bezorgde Ouders van
Reve behaalden toptien-noteringen in de verschillende boekenhitparades.
6 Er is een vorm van televisie denkbaar die wel degelijk iets met (en niet alleen over of rondom)
literatuur doet. Zo'n soort literaire televisie wordt sporadisch ook gerealiseerd, zoals vanaf
voorjaar 1991 in het RVU-programma De literatuurmachine en zoals op de goede momenten
van Van Dis.
7 Hoe zinloos het pleidooi voor een personalistische literatuurkritiek is, wordt wekelijks
gedemonstreerd door Bob Polak, die voor Het Parool ter meerdere glorie van zichzelf het
inquisiteurtje van de letteren mag spelen. Goedkoop scoren over de rug van schrijvers is ook
het handelsmerk van een zekere Jan Zandbergen.
8 Het is dan ook niet verwonderlijk dat Ton Anbeek, voorstander van meer grauw straatrumoer,
in zijn Geschiedenis van de Nederlandse literatuur geen plaats heeft voor de Vlamingen. Een
van de argumenten om de Vlaamse letterkunde te negeren luidt: ‘Wie in het noorden heeft er
ooit iets van iemand als Claude van den Berge gelezen?’ Als het aan Anbeek ligt, zal dat dus
nooit, niets en niemand blijven.
9 Felix Eijgenraam, De plezierfactor - Nut en genot van het boekenschrift, Bloemendaal 1990.
In dat boek deed 't Hart de volgende confessie: ‘Soms denk ik: heb ik mijn hele leven eigenlijk
niet verlezen?’ Wie zich zoiets afvraagt, heeft óf te veel, óf te veel op de verkeerde manier
gelezen. Voor 't Hart valt te vrezen dat beide waar zijn. Hij liet Eijgenraam weten het waanzinnige
aantal van elfduizend titels te hebben verslonden. En van al het gelezene zei hij ook nog eens
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dwangmatig een statistiek bij te houden in een zogenaamd boekenschrift. Driekwart jaar na de
publikatie van De plezierfactor kwam er nog meer goed nieuws uit huize 't Hart. In een interview
voor de NRC, gemaakt door dezelfde Eijgenraam, wist 't Hart te melden dat zijn leeswoede
binnenkort nieuwe mijlpalen bereikt. Hij zat nu dicht tegen de twaalfduizend titels, een grens
die inmiddels wel zal zijn overschreden. Wanneer hij standhoudt, leest hij zich vast nog eens
de eeuwigheid in.
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August Hans den Boef
Polet in maatstaf
De literaire tijdschriften
Een voorspelling. Het modale literaire tijdschrift aan het eind van de twintigste eeuw
zal een anthologie zijn, meestal thematisch opgezet, die elk kwartaal uitkomt. Hiervoor
ontvangt het tijdschrift overheidssubsidie, al dan niet via de uitgeverij die het blad
op de markt brengt. De redacteuren hebben al een oeuvre gepubliceerd, schrijven
zelf frequent en zorgen soms ook voor vertalingen. Daarnaast recenseren ze in een
dag- of weekblad of zijn als redacteur in dienst van de uitgeverij waaraan het tijdschrift
is verbonden.
Programmatische verschillen tussen de bladen zullen tot het verleden behoren,
hoogstens is er een andere terreinafbakening, met meer nadruk op één van de literaire
genres, op beeldende kunst of filosofie. De persoonlijke interessesfeer van de
redactieleden afzonderlijk kan een tijdschrift een speciaal karakter verlenen. Verder
zullen er nauwelijks onderlinge verschillen zijn, behalve enige marginale die door
een zekere continuïteit, door toevallige omstandigheden of door het fonds van de
uitgever zijn bepaald. Of in laatste instantie door de oplage, door de hoogte van de
subsidie en van het bedrag dat de uitgever erin wil steken.
Het besef van de marginale verschillen bestaat reeds nu binnen tijdschriftredacties.
Als we kijken naar de nieuwste lichting - Joost Niemöller, Marc Reugebrink en
Xandra Schutte van De XXIe eeuw - heet het: ‘De grote ideologieën hebben hun
aanspraken op alleenheerschappij allang verloren en de strijd die zich nog afspeelt,
is er een van politici zonder partij die hun eigen standpunten voortdurend relativeren.
Een dergelijk relativisme leidt onvermijdelijk tot identiteitsverlies, een verschijnsel
dat doorwerkt op de literatuur. Wie de verschillende literaire tijdschriften in Nederland
doorbladert, ontdekt al snel dat zij in vrijwel niets van elkaar verschillen. Wie in
Raster publiceert is niet langer een outcast, maar kan met zijn werk ook bij De
Revisor, Tirade of Maatstaf terecht. Literaire bewegingen verzanden al voor ze
ontstaan zijn’ (Ie nummer, najaar 1990).
Het klinkt pessimistisch; Ter Braak en Du Perron meenden tenminste nog dat zij
als politicus zonder partij heel wel een standpunt konden en zelfs moesten hebben.
Overigens blijken de redactieleden van De XXIe
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eeuw in het vervolg van hun beginselverklaring niet bij de pakken neer te zitten.
Is de observatie terecht dat de tijdschriften reeds nu in vrijwel niets van elkaar
verschillen en dat een auteur tegenwoordig overal welkom is? Vroeger was dat wel
anders. In de jaren zeventig adverteerde het tijdschift Maatstaf in de kranten dat de
lezer daar vergeefs zou zoeken naar proza van Lidy van Marissing of Sybren Polet,
schrijvers die men in die tijd ‘Raster-auteurs’ noemde. Begin 1991 bevat Maatstaf
een essay van Sybren Polet. Is dit een exponent van de situatie zoals De XXIe eeuw
die schetst? Is het toevallig? Of heeft er zich onlangs binnen de redactie van Maatstaf
een aardverschuiving voorgedaan? Dat laatste is niet het geval. Maatstaf is het enige
tijdschrift waar de (zeer omvangrijke) redactie de afgelopen vijf jaar volkomen
ongewijzigd is gebleven.
Misschien is dit het moment om stil te staan bij de vraag wat er zoal globaal met
de tijdschriften is gebeurd, voor we kijken hoe de ontwikkelingen en détail verliepen.

Heldenjaren?
De afgelopen vijf jaar heeft de wereld van de Nederlandse literaire tijdschriften1 niet
helemaal stilgestaan. De Gids vierde in 1987 het honderdvijftigjarig bestaan met een
uitbreiding van de redactie. Wolfsmond nam in hetzelfde jaar, na een decennium,
afscheid. Het Moment verscheen acht keer, tussen 1986 en 1988, als huisorgaan van
Meulenhoff met de contouren van een literair tijdschrift. De Held transformeerde in
1990 tot De XXIe eeuw. Tirade en Hollands Maandblad verloren hun drijvende kracht
in respectievelijk Geert van Oorschot (1987) en K.L. Poll (1990). Hoewel de nieuwe
redacteuren Lieske, Anker en Otten verscheidene malen in Tirade hadden gepubliceerd
voor ze tot de redactie toetraden, is de sfeer van het tijdschrift onder hun handen
flink veranderd. Polls Hollands Maandblad is overgenomen door collega's van het
NRC Handelsblad en in hoeverre het karakter wijzigt, moet nog blijken.
Datzelfde geldt ook voor de redactionele wisselingen die De Gids, Raster, De
Revisor en Maatstaf hebben ondergaan. Er is eerder sprake van coöptatie dan van
een bezegeling van een richtingenstrijd. Een redacteur gaat weg, maar is nog
regelmatig als medewerker aanwezig. Een frequente medewerker wordt redacteur.
Een redacteur van de uitgeverij treedt toe tot de redactie. Dat een vormgever de
redactie van Raster versterkt is een exponent van een algemene ontwikkeling: de
tijdschriften willen door een uiterlijk opvallen.
Paradoxaal genoeg is er binnen de wereld van de tijdschriften de afgelopen jaren
wel wat veranderd, maar hebben die veranderingen er vooral
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toe geleid dat de tijdschriften meer op elkaar gingen lijken. Toch is er een tijdschrift,
De Held, waarvan de redactie bij het afscheid in 1989 claimde juist in de afgelopen
vijf jaar het literaire klimaat te hebben beïnvloed. Veel bescheidener meende een
jaar eerder die van Optima dat het blad zich eveneens een positie had verworven.
Interessante claims: als ze geldig zijn, gaat de stelling niet op dat de tijdschriften
zoveel op elkaar lijken. Merkwaardig genoeg een stelling van De XXIe eeuw, expliciet
opvolger van De Held.
Jessica Durlacher, Peter Elberse en Joost Zwagerman blikken bij hun afscheid
terug op de vijf heldenjaren. ‘De opzet van De Held was van het begin af aan: ruimte
bieden aan jonge, licht tegendraadse schrijvers en dichters die een eigen “podium”
prefereerden boven de keurige schouwburgzalen, genaamd Maatstaf, De Revisor en
Tirade. Deze opzet heeft, zo is gebleken, een aantal belangrijke gevolgen gehad voor
de hedendaagse literatuur. Niet alleen heeft een aantal nieuwe schrijvers zich mede
dankzij De Held kunnen profileren, maar ook lijkt het “literaire klimaat” rigoureus
gewijzigd.’ Ze vinden dat De Held in de vijf jaar van zijn bestaan verguisd is door
de ‘officiële’ literatuurkritiek. Maar: ‘Zonder vastomlijnd programma en zonder
drang tot partij- of kongsivorming heeft De Held zich voornamelijk kunnen profileren
doordat men het eens was over hoe het vooral niet moest. Het moest niet: saai,
overacademisch, bloedeloos, keurigjes en muf.’ Interessant is de terminologie: ‘licht
tegendraads’, ‘niet overacademisch’ (cursivering AHdB).
Voorts claimt de redactie het lanceren van de proza-auteurs Tom Lanoye, Robert
Vernooy, Martin Bril, Dirk van Weelden, Herman Brusselmans en Joost Niemöller.
Dat is niet terecht: van al deze auteurs verscheen minstens een boek (bij onder andere
In de Knipscheer, De Bezige Bij en Bert Bakker, de laatste ook uitgever van De
Held) vóór er een bijdrage in het lancerende tijdschrift opdook. Van Connie Palmen
verscheen wel proza in De Held, maar zij debuteerde in 1985 in Optima. Waarom
zou de redactie zich het meest afzetten tegen concurrent De Revisor: ‘Maar wat waren
alle zoektochten, missers en experimenten oneindig veel avontuurlijker dan het
zoveelste uiterst verantwoorde nummer van bijvoorbeeld De Revisor’? Misschien
omdat De Revisor in de jaren zeventig het meest bepalend is geweest voor het
veranderen van het literaire klimaat (voor zover je dat van één tijdschrift kunt zeggen).
Tegen zo'n tijdschrift zou een jongere generatie zich daarom juist kunnen afzetten.2
Heel diep zat die nadrukkelijk beleden afkeer van de bestaande tijdschriften nu
ook weer niet, zeker als het om publikaties van de helden zelf ging. In 1985
bijvoorbeeld, het jaar dat De Held zijn zegetocht begon, publiceerde Joost Zwagerman
zowel in Tirade als in Optima en
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Maatstaf. Enige tijd later verscheen hij in het gesmade De Revisor. Maximalen als
K. Michel, René Stoute of Pieter Boskma waren snel ook buiten de pagina's van De
Held te zien.
Het afscheid van De Held-redactie was nog niet definitief. De liefhebber werd een
bloemlezing beloofd met ‘auteurs onder de vijfendertig jaar waarvan (sic) het gros
een of meerdere keren in de kolommen van De Held vertegenwoordigd was: 25 onder
35’.
Die bundel is in 1990 (bij Bert Bakker) verschenen. Dat het trio de claim nog eens
dunnetjes overdoet is niet verwonderlijk. Wel dat men zichzelf aanprijst met een
beroep op Jaap Goedegebuure, een typische Tirade-man.
Interessanter is of de bloemlezing de claim waarmaakt. Een aantal geselecteerde
auteurs was op dat moment de ouderdomsgrens van 35 jaar reeds gepasseerd. En het
gros? De meerderheid heeft nooit in De Held gepubliceerd, maar in Tirade, Maatstaf
of het Nieuw Wereld Tijdschrift.
De minderheid die weleens in De Held heeft gestaan, of is geïnterviewd, komt
met bijdragen uit andere media. Drie redacteuren van concurrent Optima bijvoorbeeld
fungeren met een bijdrage uit... Optima. Thomas Rosenboom, redacteur van het
gehate De Revisor, prijkt met een bijdrage uit dit tijdschrift in de bundel. Iemand als
M. Februari had op dat moment niets anders gepubliceerd dan een roman. Maar het
was een geruchtmakend debuut, dus kon het ambitieuze trio kennelijk niet om haar
heen.
Wie de vijf heldenjaren aan de hand van het tijdschrift zelf nauwkeurig doorneemt,
ziet dat het beeld - en nogmaals afgezien van de Maximalen - van jong en gedurfd
en off the beaten track geenszins valt te handhaven. Een deel van het blad wordt
inderdaad gevuld door stukken van de heldenclub, ofwel interviews van een lid van
de club met een ander, dan wel een bespreking van een boek uit de heldenclub. De
rest is gewoon aardig en braaf en had evengoed elders, bijvoorbeeld in Bzzlletin,
gepubliceerd kunnen worden.
Al in 1986, het tweede jaar van het bestaan, worden Rudy van Dantzig en J.J.
Oversteegen geïnterviewd en fungeren vijf keurige pudere literatoren in lezingen
over ‘de volmaakte tekst’. Het jaar daarna zijn er interviews met een aantal culturele
arrivés: Herman Brusselmans en Tom Lanoye, Leon de Winter, Hermine de Graaff,
Wim de Bie en Ton Anbeek. Jaap Goedegebuure heeft een bijdrage in 1988, net als
A.F.Th. van der Heijden, Geerten Meijsing en Renate Dorrestein, en de dichter H.H.
ter Balkt, een jaar later gevolgd door H.C. ten Berge.
En het voorlaatste nummer, met als thema ‘Amerika’, wordt geïntroduceerd door
prof. dr. Hans Bertens uit Utrecht. Wellicht niet ‘overacade-
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misch’ en misschien voor de hand liggend, deze keuze, maar ook jong en tegendraads?
Kortom: de overigens niet geringe betekenis van De Held is door de redactie zelf
schromelijk overdreven. Paradoxaal genoeg werd De Held echt interessant toen het
de eigen identiteit verloor - wat die ook mocht zijn - en het meer op andere
tijdschriften ging lijken.

Tegen de kranten?
Nu de visie van Optima. De redactie stond in 1988 voor dezelfde keuze als De Held
een jaar later: doorgaan of opheffen. Het blad bestond vijf jaar en had zich van een
boekentijdschrift ontwikkeld tot een literair blad met een verdeling essay, proza,
poëzie, die we ook van elders kennen. Optima gaat door met verschijnen, maar wil
de koers enkele graden verleggen. De legitimatie zoekt men overigens niet, zoals de
Held-redactie, in het falen van concurrerende tijdschriften, maar in dat van de literaire
bijlagen in de kranten.
Dat is nieuw, want het leek erop dat men zich in ons land al enige tijd had
neergelegd bij het feit dat de dag- en weekbladen de functie van de kritiek hebben
overgenomen. Zo stelde Jacques Kruithof in 1982 (Bzzlletin): ‘Het actuele commentaar
op literatuur is voorgoed journalistiek domein geworden.’
Overigens heeft Kruithof zo zijn twijfels over het gehalte van de literaire
journalistiek, net als vijf jaar later Moment-redacteur Laurens Vancrevel: ‘Inmiddels
worden opvattingen over literaire kwaliteit van schrijvers mede bepaald door
verschijnselen als populariteit en modetrends, hetgeen overigens in de massacultuur
te verwachten is. Kwantitatief is de nieuwswaarde van literatuur in de afgelopen
decennia enorm toegenomen. Daarmee heeft de inhoud van de literaire kritiek gelijke
tred gehouden. Bij het pousseren of lanceren van nieuwe literaire “trends” heeft de
pers een leidinggevende rol op zich genomen. De literaire tijdschriften, die vroeger
een wezenlijke functie vervulden voor de ontwikkeling van het literaire klimaat,
worden hierdoor goeddeels overvleugeld.’
De redactie van Optima trekt uit een vergelijkbare diagnose echter een omgekeerde
conclusie: ‘Enige verandering en vernieuwing lijkt ons toch wenselijk. Dit niet in de
laatste plaats omdat de ontwikkeling in de literaire media die zich enkele jaren geleden
leek af te tekenen, zich niet heeft voortgezet. Op het gebied van de essayistiek hebben
de dag- en weekbladen de taak van de literaire tijdschriften niet overgenomen. In
toenemende mate lijken culturele supplementen en boekenbijlagen te worden gevuld
met haastige oordelen en gratuite meningen. (...) Er wordt geen standpunt meer
ingenomen, nieuw uitgekomen literaire werken worden
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door de recensenten niet in een context van een persoonlijke belevingswereld
geplaatst, aan de hand van het nieuwe proza of de nieuwe poëzie wordt niet een
persoonlijk standpunt, een eigen visie op literatuur in het algemeen ontwikkeld.’
‘Het journalistieke (informatie!) lijkt het essayistische (meningsvorming!) te
verdringen, de recensent lijkt in plaats van nadenkend schrijver boodschappenjongen
te willen zijn. (...) De redactie streeft naar een blad waar niet zozeer meningen worden
verkondigd, maar waar meningen worden ontwikkeld. De persoonlijke toon en
schriftuur van de schrijver zullen meer dan voorheen hun stempel moeten drukken
op de stukken in Optima.’
De personalistische toon die door deze verklaring zweeft, klopt niet helemaal met
de praktijk. Zoals bleek uit een polemiek tussen oud-redacteur Ad Fransen met de
nieuwe redacteur Atte Jongstra, heeft Optima een voorkeur voor teksten waarin een
postmoderne verwevenheid van fictie en essayistiek voorkomt.
Die angst voor de massacultuur was trouwens de afgelopen jaren behalve bij de
redactie van Het Moment en die van Optima ook in De Gids en Raster aanwezig, zij
het niet altijd op dezelfde wijze geformuleerd.

Veranderen of niet?
Hoe zien de andere tijdschriften hun positie? De opvolger van De Held, die nu zelf
ook al niet meer bestaat, heeft niet alleen een andere redactie (Joost Niemöller, Marc
Reugebrink en Xandra Schutte), maar De XXIe eeuw is ook wat bescheidener. Het
uitgangspunt lijkt erg op dat van Optima uit 1988, met één verschil, namelijk een
pleidooi voor de jeugd: ‘Maar wij nemen geen genoegen met de vrijblijvendheid die
vaak het gevolg is van een alomtegenwoordige neiging tot relativeren. Voor ons is
literatuur meer dan het produceren van boeken, stapels boeken, die, al dan niet
voorzien van het rapportcijfer van de kritiek, al snel in een vacuüm terecht komen
(...) Het gaat ons om het in discussie brengen en houden van nieuw gemaakte
literatuur, om het gesprek over doel en plaats van literatuur in onze tijd. De XXIe
eeuw wil een podium zijn voor die discussie, voor een uitwisseling tussen jonge
schrijvers en schrijfsters - jong niet per se qua leeftijd, maar vooral qua literaire
mentaliteit - die hechten aan het vinden en ontwikkelen van hun eigenheid, en die
een nog niet dermate vast omlijnd oeuvre in bescherming hoeven te nemen dat iedere
openheid bij voorbaat ontbreekt.’
Het Moment (ondertitel: kwartaalboek voor nieuwe literatuur en kunst) zag zijn
positie vooral defensief. Nogmaals Vancrevel: ‘Als men afgaat op het literaire nieuws
van de massamedia, lijkt het wel of literaire wer-
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ken voornamelijk een exhibitionistische functie bezitten, en dat romanpersonages in
de eerste plaats gezien moeten worden als vermommingen van de schrijver en diens
omgeving.’ Mederedacteur Huub Beurskens verwijst hiernaar: ‘...deze tijd van een
geforceerd literair klimaat, waarin voor dissidenten steeds minder plaats dreigt te
zijn.’
Ook Raster is defensief. In het jubileumnummer van 1986-1987 haalt de redactie
de verklaring van tien jaar daarvoor aan, waarin de keuze voor literatuur als avontuur
werd gemotiveerd: ‘“Het is evenwel van belang hier vast te stellen, dat het literaire
klimaat in het Nederland van de zeventiger jaren weinig bevorderlijk lijkt voor het
schrijven en onderzoeken van nog niet aanvaarde, riskante vormen van literatuur.”
Moet dit beleid anders: Het antwoord luidt (misschien helaas) ontkennend. Het
literaire landschap lijkt nationaler en verkavelder dan ooit.’
Verder klaagt de redactie dat zij zelf de onbruikbaarheid van het begrip avant-garde
allang had aangetoond, maar dat de buitenwereld hardnekkig uit de oude
etikettenvoorraad bleef putten. Eigenlijk heeft Raster meer een moderne traditie
gepresenteerd. De cultuurindustrie legt zich er daarentegen op toe als nieuw te
presenteren wat tot de traditie behoort. Wat de redactie van de ontwikkelingen in de
toekomst denkt? Ze vindt Georg Steiner interessant die meent dat het boek met het
historisch besef zal verdwijnen.
De Gids benadrukt zijn bijzondere positie en zegt daarom eveneens geen behoefte
te hebblen aan verandering. Het eerste nummer van de 150ste jaargang (1987) opent
met een redactioneel van Godfried Benthem van den Berg. ‘Als enig algemeen
cultureel tijdschrift in Nederland heeft De Gids geen behoefte aan een redactioneel
manifest om zijn bestaansrecht te rechtvaardigen.’ Sinds 1893 heeft een beoefenaar
van de natuurwetenschappen deel van de redactie uitgemaakt: ‘Voor De Gids zijn
er niet twee of drie culturen, er is er maar één.’
Het vervolg is defensief: ‘De Gids gaat tegen de huidige tijdgeest in. Wat in 1837
vanzelfsprekend scheen, lijkt nu door de opmars van het utilitaire denken, de
verwijdering tussen kunst en populair vermaak en de woekering van wetenschappelijke
specialismen achterhaald. Dat is het niet (...) Kunsten en wetenschappen kunnen niet
buiten elkaar. Daarom wil De Gids zich niet specialiseren, niet een literair tijdschrift
in engere zin zijn. De Gids zal ernaar streven een tijdschrift te zijn dat de lezer kan
oriënteren op de meest uiteenlopende terreinen van kunsten en wetenschappen. De
Gids blijft openstaan voor discussies over politiek, geschiedenis en samenleving, en
evenzeer voor de schone letteren in binnen- en buitenland.’
Hollands Maandblad stelt eveneens expliciet dat er geen koersverande-
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ring nodig is. Zowel in 1984 als in 1989 volstond K.L. Poll met het integraal
afdrukken van de beginselverklaring uit 1954, waaraan hij het volgende zinnetje
toevoegde: ‘Het humeur betrekt, maar verder mag alles blijven zoals het was.’
Dat Poll dit zelf niet helemaal geloofde, was al in 1986 gebleken toen hij tot
algemene verbazing Erik Bindervoet en Robert-Jan Henkes overhaalde om het blad
regelmatig van polemische bijdragen te voorzien, een Propria Cures-achtig duo dat
ook een eigen blaadje drijft, vol zelfironie Platforum gedoopt.
In 1989 keert Poll zich tegen de ontwikkeling dat het tijdschrift tot het ‘huisorgaan’
van een uitgeverij verwordt. Grote bezwaren heeft hij tegen grote, heterogene
redacties, die eigenlijk redactiecommissies zijn, en tegen een afvaardiging van de
uitgeverij binnen de redactie.
Tirade's nieuwe redacteur Tomas Lieske beloofde in 1987: ‘Minder aandacht voor
de politiek ook en geen artikelen meer over actuele politiek. Tirade is een blad voor
literatuur en dat moet het blijven. Tirade moet ook, hoe zal ik het zeggen, dansender,
spitser, parelender worden.’ Intussen heeft het blad inderdaad de zware erfenis van
Jacques de Kadt afgeschud. Weliswaar verklaart de nieuwste redacteur Willem Jan
Otten in een interview in Vrij Nederland (9 maart 1991) dat hij erg aan de traditie
van Du Perron is gehecht, maar dat is in de bijdragen weinig te merken. De laatste
jaren duiken regelmatig de namen van Schierbeek, Schippers, Bernlef, Kouwenaar
op. Misschien niet zo'n aardverschuiving als Polet in Maatstaf, maar de tijden van
Geert van Oorschot, Jacques de Kadt en zijn kloon Floris Cohen lijken definitief
voorbij.

Het scala
Betekenen deze ontwikkelingen dat afzonderlijke tijdschriftbijdragen voorgoed
uitwisselbaar zijn? Als we kijken naar de aanwezigheid van redacteuren (over het
algemeen toch beschouwd als duidelijke exponenten van een tijdschrift) in de
kolommen van de concurrentie, dan is er inderdaad weinig onderscheid. Tirade-man
Otten was de afgelopen jaren zeer frequent te zien in Hollands Maandblad, zijn
collega Anker in Raster en De Revisor, en Lieske in De Revisor. In Tirade, maar
ook in Maatstaf, zien we regelmatig Raster-redacteur Willem van Toorn, zijn collega
Jacq Vogelaar in De Gids, Cyrille Offermans in De Revisor. Redactieleden van
Optima komen elkaar soms in Raster tegen.
Dit betekent nog niet dat de literaire tijdschriften ‘in vrijwel niets van elkaar
verschillen’. Wel deel ik het gevoel dat grote tegenstellingen, meningsverschillen of
verschillen in literaire smaak niet meer bestaan. Liever zou ik dan ook spreken van
een scala bestaande uit: Hollands Maand-
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blad, Maatstaf, Tirade, De Gids, Optima, De Revisor, (Het Moment, Wolfsmond)
Raster.
Naarmate een tijdschrift zich dichter bij een ander in het scala bevindt, is de
uitwisselbaarheid groter. En die kan inderdaad een enkele keer erg groot zijn. De
verschillen binnen dit scala worden minder bepaald door andere opvattingen in smaak
of een andere visie, dan door de continuïteit, door de iets grotere nadruk op een van
de genres en - dat mag niet worden onderschat - door de persoonlijke smaak van een
van de redacteuren.
Een van de ontwikkelingen die de gelijkvormigheid van tijdschriften bevorderen
is het fenomeen van de themanummers. De ‘tolerantie’ om mensen van buiten aan
te trekken is dan nog groter dan gebruikelijk.
Een mooi voorbeeld hiervan is het afscheidsnummer van Wolfsmond (1987) waar
broederlijk bijeen waren: diverse incarnaties van Raster, van Barbarber, historische
teksten van surrealisten, expressionisten, teksten van beeldhouwers, musici en
schilders.
De beschuldiging van voorpublikatie-orgaan, in 1983 door Jaap Goedegebuure
gelanceerd, die regelmatig in Tirade voorpubliceerde, en in 1989 door K.L. Poll, die
zijn Hollands Maandblad onder andere gebruikte om een dichtbundel in afleveringen
te plaatsen, snijdt tamelijk weinig hout. Natuurlijk kan een tijdschrift belangrijk zijn
voor de uitgever. Het biedt de gelegenheid om een interessante debutant op te sporen,
auteurs te introduceren en te begeleiden door (voor)publikaties. En elk van de
genoemde literaire tijdschriften wordt gepubliceerd door een uitgeverij, slechts
Hollands Maandblad heeft het een korte tijd los van Meulenhoff geprobeerd voor
het ging samenwerken met Veen.
De praktijk is echter dat auteurs later in boekvorm te verschijnen materiaal bij
verschillende tijdschriften publiceren. De lankmoedigheid van een uitgever die de
voorpublikatie-politiek huldigt, gaat wel ver als hij ziet dat zijn auteurs regelmatig
in het blad van de concurrent te vinden zijn. Zo stonden fragmenten van Advocaat
van de hanen in De Revisor, uitgegeven door Querido, die ook Van der Heijdens
boeken uitbrengt, maar ook in De Held en Optima, uitgegeven door respectievelijk
Bert Bakker en Contact. Een nieuwe ontwikkeling in de voorpublikaties is overigens
dat bekende auteurs dat liever in een lucratief dag- of weekblad doen dan in een
literair tijdschrift. W.F. Hermans publiceerde zijn werk bijvoorbeeld in het NRC
Handelsblad.

Voor de kranten?
Dit is een ontwikkeling die verband houdt met wat Jaap Goedegebuure en Ton Anbeek
signaleren in hun boekje Het literaire leven in de twintigste eeuw (Leiden 1988). Zij
eindigen met de volgende observatie: ‘Veel
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schrijvers die nu tot de literatuur worden gerekend publiceren zelden of nooit in een
literair tijdschrift, maar vrijwel uitsluitend in dag- en weekbladen (...) Het is slechts
een enkel voorbeeld om duidelijk te maken hoe zeer het literaire leven in de twintigste
eeuw naar vorm en inhoud is veranderd.’
Zij doelen in eerste instantie op columnisten, maar hun observatie geldt ook voor
de bekendere proza-auteurs. Deze verwevenheid van literatuur met journalistiek
maakt dat de verhouding tussen kranten en tijdschriften gecompliceerder is dan louter
die van concurrenten. Het profiel van de doorsnee tijdschriftredacteur is (tenzij hij
voor een uitgever werkt) dat van een auteur die een werkbeurs krijgt van het Fonds
voor de Letteren en die daarnaast in een dag- of weekblad boeken bespreekt. De door
Goedegebuure en Anbeek gesignaleerde ontwikkeling heeft immers ook te maken
met de mogelijkheid om als auteur in het levensonderhoud te voorzien en het vak
als hoofdberoep uit te oefenen. De zuigkracht van de kranten, die meer betalen, een
groter podium bieden en een snellere feedback verlenen, geldt daarom ook voor
andere auteurs dan columnisten en bekende persoonlijkheden.
Dirk van Weelden en Martin Bril (vooral de eerste) figureerden evenals Joost
Zwagerman spoedig na hun literaire succes in boekvorm in allerlei kranten en
opiniebladen. Opvallende debutanten hebben nieuwswaarde en kranten hebben de
neiging om hen zo mogelijk in te lijven. F. Thomése is na het winnen van de AKO
Literatuurprijs 1991 regelmatig in het NRC Handelsblad te zien, M. Februari schrijft
daar toneelkritieken en heeft soms een column-achtige beschouwing in Vrij Nederland,
het weekblad waaraan (Optima-redacteur) Bas Heijne jarenlang als vaste columnist
was verbonden.
Deze situatie impliceert dat meer nieuwe literatuur, in de vorm van korte essays
en verhalen, in kranten wordt gepubliceerd en dat meer discussies in de bladen worden
geëntameerd. Daarom zien we tegenwoordig relatief veel poëzie in tijdschriften.
Voor dichters bestaat de krant nauwelijks. Hadden de kranten langzamerhand de
kroniekfunctie overgenomen, met de literatuurbijlagen hebben ze ook de nieuwsfunctie
en de discussiefunctie geannexeerd. De ‘echte’ literaire kwesties zijn de afgelopen
jaren niet ontstaan in de tijdschriften, maar in kranten of in boekvorm. De polemiek
over het vermeend antisemitische karakter van Frans Kellendonks Mystiek lichaam
speelde zich in kranten en weekbladen af. Zo ook de plagiaatoorlog over F. Harmsen
van Beek en Charlotte Mutsaers. De neoreligieuze jihad tegen euthanasie van Andreas
Burnier en Chris Rutenfrans ging via een pamflet. De woningrel Hans Bakx-Maarten
't Hart speelde zich af in boekvorm. Daarnaast was er de poëziebloemlezing van de
Maximalen.

Het literair klimaat 1986-1992

182
Het enige controversiële onderwerp dat in verschillende tijdschriften aan de orde
kwam, was Adriaan Venema's onderzoek naar collaboratie van Nederlandse auteurs
tijdens de bezetting, nadat de spectaculaire elementen grotendeels waren weggegraasd
door de kranten.

Een creatieve anthologie?
Tijdschriften hangen tussen krantebijlage en bundel en schieten door naar de kant
van de laatste, omdat daarmee de minste concurrentie bestaat. Het verschil tussen
een tijdschrift dat telkens (grotendeels) thematisch is opgezet enerzijds en een
anthologie in boekvorm anderzijds wordt daarom steeds kleiner.
Een recente ontwikkeling is dat veel tijdschriften zelf een creatieve rol gaan spelen,
waarmee het imago van voorpublikatie-orgaan kan worden bestreden. Zo vroeg
Raster aan een aantal auteurs reacties op foto's en op Italo Calvino's Six Memo's for
the next Millennium. Tirade deed hetzelfde op thema's als ‘Heimat’, ‘De wereld der
dingen’ en ‘Ontroering’ en De Gids liet dichters reageren op respectievelijk A. Roland
Holst en Herman Gorter; Het Moment op Georg Trakl. Optima had ‘de voorwaarden
voor het schrijven’ en De XXIe eeuw startte met ‘vadermoord’.
De keuze voor themanummers (of een thematisch deel) kan ingegeven zijn door
een al dan niet bewuste drang om door de media te worden opgemerkt. Voor Maatstaf
waren dat niet alleen ‘Biografie’ en ‘Autobiografie’, maar ook een ‘Erotiek-special’.
Dat veel tijdschriften regelmatig een deel inruimen voor literatuur die wordt
aangekondigd als ‘nieuw proza’ of ‘nieuwe poëzie’ heeft een vergelijkbare functie.
Een ander genre om bij de kranten op te vallen is het interview. Het lijkt erop alsof
er een geringe toename is te bespeuren. Na De Revisor en Maatstaf zien we ook
interviews in Tirade.
Sterker begint de kroniekfunctie - in een andere, persoonlijker vorm - terug te
keren. De Gids en Maatstaf volgden poëzie al systematisch door respectievelijk Wiel
Kusters (afwisselend met Remco Ekkers) en Rob Schouten. Sinds kort houdt Kester
Freriks voor Maatstaf het toneel bij. In de afgelopen jaren is Tomas Lieske een
poëziekroniek in Tirade gestart, het tijdschrift waar Willem Jan Otten zelfs een
‘essay-kroniek’ verzorgt. De XXIe eeuw had een kroniek voor proza en poëzie.
De indruk dat het anthologie-karakter van het tijdschrift hierdoor weer verdwijnt,
is onjuist, want door de persoonlijke belangstelling van de redacteur (niet de waan
van de dag, zoals de kranten) gaat het in principe om een ander soort kroniek dan de
kranterecensie.
Het aantal vaste rubrieken neemt trouwens toe, evenals het aantal series van één
auteur. Maatstaf, Tirade en De Revisor hebben een rubriek waar
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opmerkelijke citaten dan wel kwesties worden gesignaleerd, respectievelijk ‘Plastic
zak’, ‘Aangestreept’ en ‘Kort en klein’. De Revisor heeft ooit van New Found Land
de rubriek ‘Vertaallaboratorium’ overgenomen, net als De Gids die de rubriek
‘Buitenlandse literatuur’ van Literair Paspoort heeft meegekregen.
Nieuw in De Revisor is de rubriek ‘Klassieke essays’. Tirade heeft een rubriek
‘Onverzonden brief’, die telkens door een andere auteur wordt verzorgd en De Gids
heeft ‘correspondentie’. Maatstaf de ‘Gallische brieven’ van Rudolf Bakker en ‘Obiter
Dicta’ van Bart Tromp. De vorm hiervan - dagboek-achtig - lijkt aan te geven dat
het traditionele politieke essay behalve uit Tirade ook uit Maatstaf is verdwenen.
Want Tromp hanteert hier niet meer de vorm van het partijtraktaat: de serie doet
eerder denken aan J.J. Peerebooms ‘Journaal’ dat vrijwel altijd in het Hollands
Maandblad verschijnt, of Charlotte Mutsaers' ‘Stukjes en beetjes’ uit hetzelfde blad.
Anton Haakman heeft in De Revisor zijn serie over fantastische literatuur. Tirade
ten slotte heeft sinds 1990 behalve een gastschrijver, i.c. Gerrit Krol met zijn serie
‘Meesters over de tijd’, ook een beeldende kunstenaar als gast, bijvoorbeeld Marlène
Dumas.
Meer aandacht voor beeldende kunst is eveneens een tendens van de laatste jaren.
Het zou te maken kunnen hebben met de grotere belangstelling bij het publiek hiervoor
en met de neiging om een tijdschrift visueel aantrekkelijk te maken. Vooralsnog lijkt
het ook om een inhoudelijke kwestie te gaan. In ‘kroniek & kritiek’ van De Gids
publiceert regelmatig de kunsthistoricus Evert van Uitert controversiële stukken,
onder andere over een herwaardering van Anton Pieck. Maatstaf kende al sinds jaar
en dag de rubriek ‘Portfolio’, beeldmateriaal met een kort essay over de betreffende
kunstenaar. Hollands Maandblad heeft altijd een tekenaar die zowel op het omslag
als binnen het blad prijkt. De afgelopen jaren waren dat vaak Ronald Tolman, Peter
van Hugten of Arja van den Berg.
Het Moment had eveneens een portfolio-rubriek en de andere tijdschriften besteden
steeds meer aandacht aan hun beeldmateriaal. Tirade laat telkens een (vergeleken
met vroeger spectaculair) omslag ontwerpen door een andere kunstenaar. Dat van
Optima is sinds men bij uitgeverij Contact een onderkomen heeft gevonden eveneens
spectaculair veranderd.

De verschillen?
Creatieve rubrieken, kronieken, themanummers, smaakvolle vormgeving; dat deze
ontwikkelingen in het merendeel van de tijdschriften te bespeuren zijn, geeft aan dat
in ieder geval de uiterlijke verschillen steeds kleiner worden. Een proces dat zich
uitstrekt tot en met het formaat. De afgelopen tijd hebben Raster, De Revisor en
Bzzlletin hun formaat verkleind;
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De Held startte op A3-formaat en kwam in 1988 toen uitgeverij Bert Bakker het
overnam uit op A4. Opvolger De XXIe eeuw is een boekje en Het Moment was dat
gedurende alle acht nummers van zijn bestaan.
Het enige waar nog grote verschillen in bestaan is de verschijningsfrequentie. De
XXIe eeuw en Raster hebben de gedaante van een anthologie in boekvorm die elk
kwartaal verschijnt, evenals Het Moment en Optima. De Revisor en Tirade verschijnen
zes keer per jaar. De Gids, Maatstaf en Hollands Maandblad twaalf, maar in de
praktijk zijn dat er minder vanwege dubbelnummers. Als deze laatste tendens sterker
wordt, zou men weleens kunnen beslissen om deze drie tijdschriften eveneens vier
of zes keer per jaar te laten uitkomen.
De tijdschriften weerspiegelen het gebrek aan verschil in literaire stromingen. De
experimenten zijn minder extreem, realistische auteurs spelen weleens met de
structuur. In de poëzie ligt dat iets anders, maar bij een gedicht loopt een
meningsverschil niet zo snel op. Die geringe verschillen blijken uit recente interviews
met tijdschriftredacteuren, zoals die in Vrij Nederland. De drie redacteuren Otten,
Pröper en Schutte durven hun nek niet uit te steken als hun wordt gevraagd wat nu
het specifieke aan hun tijdschrift is.
Inhoudelijke verschillen zijn er nog wel, al zijn ze niet groot. Na de religieuze
verzuiling en de politieke verzuiling is nu ook de culturele verzuiling aan het
verminderen. De Gids neemt als meer algemeen cultureel tijdschrift wel een aparte
plaats in binnen het scala. Het allereerste nummer uit de afgelopen vijfjaar opent
bijvoorbeeld met een artikel van Johan Heilbron en Jaap Goudsmit, getiteld ‘De
ontdekking van het Aids-virus’. Raster is het meest thematisch en schenkt veel
aandacht aan ontwikkelingen in het buitenland, met een zwaartepunt bij eigenzinnige
teksten. De Revisor heeft een minder thematisch karakter en besteedt zowel actief
als passief meer aandacht aan Nederlandse auteurs. Tirade legt nog steeds (of: steeds
meer) het accent op de poëzie, maar biedt ook wat meer ruimte voor vertalingen, een
ontwikkeling die ook bij Optima en Maatstaf te signaleren is. In Hollands Maandblad
is zelfs al enige tijd een grote aandacht voor teksten uit het Chinees en het Turks en
De Gids besteedde aandacht aan literatuur uit Estland.
Het feit dat de tijdschriften steeds meer een oppervlakkige gelijkenis vertonen,
herbergt een gevaar in zich. Dat gevaar heeft te maken met de manier waarop kranten
aandacht aan hen besteden. Zoals alles wordt ook de inhoud van tijdschriften op de
nieuwswaarde bekeken. Omdat een tijdschrift zich minder onderscheidt van de
concurrentie, zal elk afzonderlijk wel iets spectaculairs moeten bevatten, wil het de
schrijvende pers opvallen. Wat signaleert de pers graag? Een voorpublikatie van
A.F.Th. van
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der Heijdens Advocaat van de hanen, uiteraard, of een beschuldiging dat auteurs als
Mulisch of Bordewijk plagiaat hebben gepleegd, of een controversiële bijdrage in
een themanummer. Dat de kranten en weekbladen al dan niet rubrieksgewijs aandacht
besteden aan literaire tijdschriften zou op de langere duur het beleid van
tijdschriftredacties kunnen beïnvloeden. Kranten klagen vaak dat sommige
tijdschriftbijdragen saai zijn, dat er jargon in wordt gebruikt. Als een tijdschrift zich
hier te veel van aantrekt, zou er een verschuiving kunnen ontstaan naar een aanpak
die de kranten beter bevalt: hyperactuele themanummers, onthullende interviews,
prikkelende hapklare bijdragen, waaruit naar believen kan worden geciteerd. Op dat
moment worden tijdschriften definitief verwisselbaar met krantebijlagen en zijn ze
derhalve overbodig.
Er zijn nog meer gevaren en ik denk dat er maar één remedie is om die te vermijden.
Omdat een tijdschrift na de culturele ontzuiling nauwelijks meer kan terugvallen op
een stroming zal het op een andere manier een eigen gezicht moeten zoeken. De
enige mogelijkheid is het eigen gezicht van de redactie. Daarin volstaat het
tegenwoordig niet meer dat men nauwgelet themanummers bedenkt en uitvoert en
zorgvuldig medewerkers uitkiest. De huidige tijdschriftredacteur zal zelf frequent in
zijn blad aan te treffen zijn, zowel met proza of poëzie als met essays. Het is een
tendens die gelukkig al enigszins aanwezig is en een essentiële voorwaarde blijkt
voor de identiteit van een tijdschrift. Met telkens een substantiële aanwezigheid van
de redactieleden maakt het veel minder uit dat een van de andere bijdragen misschien
net zo goed elders had kunnen staan of dat het uiterlijk van het blad niet erg verschilt
van een ander.
Een literair tijdschrift wordt nu eenmaal niet door nuttige mensen als ambtenaren,
boekhouders of secretarissen gemaakt, maar door schrijvers. Wanneer een tijdschrift
zich dat realiseert kan het de eenentwintigste eeuw halen.

Eindnoten:
1 In Hilda van Assche e.a., De tijdschriften verschenen in 1989. Bibliografie van de literaire
tijdschriften in Vlaanderen en Nederland, Antwerpen 1991, worden 23 (in 1976, het eerste jaar
volgens deze opzet onderzocht, 14) Nederlandse en 28 Vlaamse tijdschriften beschreven. Van
Assche e.a. verstaan onder ‘literair’: ‘Tijdschriften die naast artikels over eigen en vreemde
literaturen en over andere aspecten van de cultuur in binnen- en buitenland, een aanzienlijke
plaats inruimen voor creatief werk, i.c. poëzie, proza, toneel en vertalingen ervan.’ Dat gemengde
karakter vind ik het belangrijkste criterium; juist daardoor zou een tijdschrift een bijdrage
kunnen leveren aan de ontwikkelingen binnen het literaire klimaat. Ik hanteer het criterium
strenger dan Van Assche e.a. en daarom, niet dus om redenen van kwaliteit, heb ik enkele
tijdschriften buiten de orde geplaatst. Literatuur is meer gericht op de Neerlandistiek. Bzzlletin
richt zich meestal thematisch op één (vaak Nederlandstalige) auteur of literatuurtype. Een niet
te onderschatten dienstbaarheid aan scholieren en studenten, maar geen literair tijdschrift zoals
ik dat opvat. Met De Tweede Ronde is het precies omgekeerd: weinig beschouwend proza en
een overmaat van vertalingen en ‘light verse’. De Zingende Zaag besteedt veel aandacht aan
oorspronkelijk werk en beeldende kunst. Het Oog in 't Zeil is gespecialiseerd in literair-historische
essays. Andere tijdschriften hebben te veel een plaatselijk, i.c. te weinig een nationaal karakter.
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Lust & Gratie is uitsluitend op vrouwen gericht. De ontwikkelingen van Optima geven echter
aan dat deze tijdschriften in de toekomst een vergelijkbare aanpak kunnen hanteren.
Voor Nederlandstalige tijdschriften uit België gaf een ander criterium de doorslag. Bladen als
het Nieuw Wereld Tijdschrift en De Brakke Hond kan men vergelijken met de Nederlandse
vanwege het gemengde karakter. Dietsche Warande & Belfort en Ons Erfdeel zijn veel meer
traditioneel kroniekachtig en essayistisch, het laatste ook algemeen-cultureel. De Vlaamse Gids
is thematisch vergelijkbaar met Bzzlletin. Dat de situatie in de Nederlandse literaire wereld
(uitgevers, kranten, radio en tv) verschilt van de Belgische, is een reden om die niet in mijn
betoog te betrekken.
2 De carrière van De Held, c.q. de Maximalen, lijkt erg op het model dat Gert de Jager aan Pierre
Bourdieu heeft ontleend (onder andere in: ‘Literaire evolutie binnen een institutioneel
verklaringsmodel’. In: Frank Joostens (red.), Het Esthetisch Belang. Nieuwe ontwikkelingen in
de literatuursociologie. Tilburg 1990) om te verklaren dat de Vijftigers aanvankelijk met een
grote weerzin zijn ontvangen, die opvallend snel in het tegendeel omsloeg. De belangrijkste
factor waaraan avantgardisten hun succes danken, vormt in de ogen van Bourdieu de manier
waarop ze een ogenschijnlijke normdoorbrekende praktijk weten te legitimeren. Simpel en
doeltreffend: ‘Men distantieert zich van de oudere generatie door het als onvermijdelijk voor
te stellen dat gearriveerde kunstenaars zijn bezweken voor de eisen van de markt. In oppositie
tot de voorgangers presenteert men zich vervolgens als de ware vaandeldragers van de
belangeloosheid. Een uitgewogen legitimatie-strategie, met verstandig gedoseerde
conformistische en non-conformistische elementen, maakt dat men zijn doel bereikt.’ Samengevat
door De Jager: ‘Men moet een aanvaardbaar technisch vermogen bezitten en aanvaardbare
intenties ten toon spreiden.’ Men denke aan de manier waarop de redactie bij het afscheid
terugblikt: ‘De Held stond met één been in een warmbloedige subcultuur en met het andere gaf
zij welgemikte schopjes tegen de bordkartonnen schenen van het literaire establishment.’
Nogmaals de terminologie: ‘Licht tegendraads’, ‘niet overacademisch’, ‘schopjes’ (cursivering
AHdB).
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Profielen essays over vijftien auteurs
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Annie van den Oever
De dromen van Eva Gerlach
Het werk van Eva Gerlach (ps. van M. Dijkstra, 1948) is vanaf het begin met
raadselachtigheid omgeven. Zij debuteert in 1979 met een bundel die op de critici
een gerijpte indruk maakt. Gaat niet stiekem Gerrit Komrij achter dit werk schuil,
of Theo Sontrop? Zijzelf mengt zich niet in de discussie en treedt niet in de
openbaarheid (ofschoon enkele dichters haar kennen). In een gestaag tempo
verschijnen haar dichtbundels: Verder geen leed, 1979; Een kopstaand beeld, 1983;
Dochter, 1984; Domicilie, 1987; De kracht van verlamming, 1988; In een bocht van
de zee, 1990. Ze ontvangt de J.B. Charlesprijs (1980), de Van der Hoogtprijs (1981)
en de A. Roland Holstprijs (1988). Toch geeft zij geen interviews, op dat ene gesprek
na met Jan Brokken (1985), waarin zij haar houding toelicht. Zij wil haar persoon
en haar werk gescheiden houden; als zij dit niet doet zal zij, vreest ze, niet meer
kunnen dichten. En: ‘In principe is iedere biografie een leugen naast de werkelijkheid
die literatuur heet.’ Ze neemt tevens de gelegenheid te baat om een interpretatie van
haar pseudoniem tegen te spreken: Gerlach verwijst niet naar (Ida) Gerhardt en deze
dichter is niet haar voorbeeld. Belangrijk voor haar ontwikkeling noemt ze Achterberg,
Quevedo, Donne. Gerlach nam ze over van een verhuiswagen met die firmanaam:
‘De naam beviel me, en wat is een dichter anders dan een verplaatser van
betekenissen.’
Haar sterkste gedichten behoren tot de beste van onze naoorlogse poëzie. Zij sprak
met Brokken over haar verwantschap met dichters als Van Toorn, Kopland en
Ouwens. Niettemin maakt zij de indruk binnen de Nederlandse letteren op zichzelf
te staan en een in zichzelf besloten ontwikkeling door te maken. Zij behandelt grote
onderwerpen. Zo beschrijft zij in de eerste omvangrijke cyclus van Domicilie het
waken bij een stervende en in Dochter het waken bij een couveuse (‘De doden zijn
in mijn kind opgestaan. / Hun hoofden hangen nog slap, op de tast / zoeken zij in
mijn armen een houvast [...]’). Het verlangen speelt een grote rol in De kracht van
verlamming en in In een bocht van de zee. In vrijwel alle gedichten wordt de
verhouding tot huisgenoten beschreven: ouders, kinderen, geliefden. Haar taal en
ook de beschreven omgeving en attributen zijn alledaags: raam, uitzicht, veldje,
schommel, vlieger, pissebed, zandbak, bed.
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Binnen dit decor worden het gemis, de herinnering, het voortschrijden van de tijd en
de angst voor het uiteenvallen van de wereld beschreven. De toon is geladen. Typisch
voor Gerlach is een gedicht als ‘Entropie’ (uit Een kopstaand beeld):
Die naast mijn bed het kwaad bezwoer, is dood.
Zij rook 's avonds naar zweet, dat is naar kracht.
Mijn hart, rust niet, zong zij. Versterk de wacht.
Hoog stond zij in de keuken brood te eten.
Hoe lang zult Gij mij voortdurend vergeten?
Tussen afval en stof voerde zij strijd
tegen wanorde en bederfelijkheid.
Het huis dat haar weerstreefde, is gesloopt.

Veel van haar gedichten hebben een stuurse, koppige wanhopigheid. Veelzeggend
zijn Gerlachs beginzinnen: ‘Kom, wij gaan wachten op de dood. Ik hou / je hand
goed vast, ik laat je niet meer los / zolang je leeft.’, ‘Hij legt zich neer als
ziekgeschoten wild...’ (Domicilie), ‘Zon. Vang hem die ik elke nacht kwijtraak bij
dag / waarin ik nooit meer met hem loop en zeg / dat hij hier komt.’ (De kracht van
verlamming).
Het gevaar van sentimentaliteit, bedwingt zij door als een rederijker over de vorm
te waken. De concentratie op regellengte, rijm, strofenbouw en opbouw van de
bundels moet er zijn - om de emoties te beteugelen. In haar vroege werk is zij
bovendien ironisch en sarcastisch. Al in Domicilie, waarin het sterven en de
opstanding worden behandeld in een lange cyclus van vierentwintig achtregelige
gedichten, ontbreekt vrijwel iedere relativering. Dit geldt ook voor Dochter, een
bundel die eveneens zeer strak van vorm is, bestaande uit louter achtregelige
gedichten, alle volgens de gulden snede opgedeeld in een vijf- en een drieregelige
strofe. Het latere werk, en zeker de laatste bundel, is iets losser van opzet, maar ook
hier heeft zij een ‘bocht’ geschapen, een plaats waar de golven van de zee door de
bedding worden bedwongen.
Eva Gerlachs gedichten klinken of zij meent wat zij zegt. Maar wàt zij zegt is niet
altijd onmiddellijk te begrijpen. Vrijwel alle vader- en moedergedichten, die een
aanzienlijke plaats innemen in het vroege werk, klinken bijzonder bitter, of zij nu
raadselachtig zijn of direct te begrijpen. In de cyclus ‘Gevaert Ridax’ (in Verder geen
leed) verschijnt een moeder aldus:
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Vannacht reed je de kamer in, je droeg
een gele jurk, die liet je boezem bloot.
Ik zei ‘Je bent verdomme twee jaar dood,
ga maar weer weg’; je stapte af en vroeg
‘Ben ik je moeder niet, op wie je joeg
met je schepnet, je mond vol woorden, vroeg
en spade? Kom maar gauw op schoot.’
Ik klom en klom maar god, wat was je groot.

Hier is sprake van een droom (‘Vannacht reed je de kamer in...’) waarin een moeder
angstaanjagend wordt uitvergroot. Het gedicht wordt gedomineerd door het voor
Gerlach zo kenmerkende overvloedige maar verdoezelde rijm rond oo en oe, dat de
woorden en beelden in het gedicht haast ongemerkt aan elkaar doet klonteren, als
droomflarden. Het vertelde is extra boeiend doordat de dichter zich in haar verslag
richt tot de moeder; deze nachtmerrie maakt immers mogelijk deel uit van een
rouwproces (‘Je bent verdomme twee jaar dood...’).
In verschillende gedichten in de eerste twee bundels worden soms wrange en een
enkele keer zelfs schokkende mededelingen gedaan omtrent een vaderfiguur. In Een
kopstaand beeld is de vader iemand wiens ‘handen een meetlat op mij braken’, en
wiens foto tot een wrange beschouwing leidt: ‘Hij zet zich schrap tussen onze
schaduwen / en knipt mij later buiten beeld voor straf’. In een ander gedicht, dat een
verwijzing naar het bijbelse ‘Ik heb Uw Naam in mijn hand gegrift’ bevat, verschijnt
hij als volgt:
Mijn vader was een heer in een ver land.
Hij belde nooit meer op. Hij wou daar blijven.
Ik schreef zijn naam met ballpoint in mijn hand.
Toen hij mijn vriend was, kon ik nog niet schrijven.

Deze gedichten zijn scherp van toon, maar tegelijk hebben ze - wat kenmerkend is
voor Gerlachs werk - de glans van de raadselachtigheid. Dat zulke beladen gedichten
- en twee ervan zullen hier nog uitvoeriger worden besproken - nieuwsgierig maakten
naar de persoon achter het pseudoniem, kan niet verbazen. In kritieken is meermaals
gezinspeeld op traumatische gebeurtenissen in het leven van de dichter, mogelijk
incest. Onder meer bij het gedicht ‘Incipit’ (uit Een kopstaand beeld) is deze gedachte
opgekomen.1
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Mijn vader heeft mij de doorgang versperd,
piketten zijn de spijlen van zijn bed.
Ik ben zijn vlees dat hem vijandig werd,
ik heb mijn hart niet tot zijn woord gezet.
Hij heeft zich voor het laatst aan mij gestoten,
mijn schuld staat vast. Ook is hij niet verslagen.
Zijn koude aard ligt in mij opgesloten,
zijn harde schedel wordt mij nagedragen.

Een verkeerde interpretatie ligt op de loer; er is een bed, er is schuld, zij heeft haar
‘hart niet tot zijn woord gezet’, de vader heeft ‘de doorgang versperd’, hij heeft zich
gestoten aan ‘zijn vlees dat hem vijandig werd’. Herlezing laat nog een heel ander
verhaal zien. Het begin van het gedicht is veelzeggend. ‘Incipit’ (Lat.) is geen
ongebruikelijk begin. De woorden worden wel gebruikt als aanhef van een handschrift
zonder titelpagina: ‘Incipit’ oftewel ‘Hier begint...’ - ‘Incipit Vita nuova,’ schreef
Dante. Nog bekender is het begin van Genesis: ‘In den beginne schiep God de hemel
en de aarde.’ Dit begin wordt gespiegeld en uitgewerkt aan het begin van het
Evangelie van Johannes: ‘In den beginne was het Woord (...) En het Woord is vlees
geworden, en heeft onder ons gewoond (...).’ Eva Gerlach verwijst wel vaker naar
de bijbel, soms met enige uitvoerigheid, zoals in de openingscyclus van Domicilie.
De bijbelverwijzing vestigt hier de aandacht op vader in de eerste, vlees in de derde
en woord in de vierde regel: alle zijn verbonden met het begin van de schepping. De
titel is des te aardiger omdat in het gedicht niet van het levensbegin maar van het
levenseinde sprake is. ‘Mijn vader’ (in dit sterfbed) is met zoveel woorden ook ‘Onze
Vader’ (die in den hemel zijt). Behalve vader en dochter (het zou hier overigens om
een zoon kunnen gaan) huizen in dit gedicht God de Vader en Zijn Zoon op
onopvallende wijze. De derde regel laat zich dan ook lezen als: Ik ben zijn vlees
(geworden woord!) dat hem vijandig werd, een zin die uiterst begrijpelijk is voor
wie de bijbel kent: vlees geworden is de mens die God door het eten van de boom
der kennis vijandig werd, en de vlees-geworden Zoon is degene die de schuld voor
deze vervreemding (voor de zondeval) op zich nam.
De verhouding tussen vader en dochter (zoon) is niet beter dan die tussen God de
Vader en Diens Zoon, die gevolg gaf aan zijn Woord, mens (vlees) werd en voor
Hem (en ons) stierf, zo bedenkt het lyrisch ik, aan het sterfbed van de vader gezeten;
er is immers sprake van een bed met spijlen, een bed dat omheind is (piketten),
mogelijk een ziekenhuisbed. Op het sterfbed duiden overigens ook het in gepeins
verzonken zitten naast het vaderlijke bed, en de woorden ‘voor het laatst’.
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Ik ben zijn vlees (geworden woord) is ook verder van belang; tegelijk gaat het om
de Zoon die mens (vlees) werd en de dochter (of zoon) die dichter (woord) werd. De
dichter-gewordene en de mens-gewordene nemen beiden de schuld op zich, werden
beiden hun vader vijandig, en wel in hun wording: de één door mens, de ander door
dichter te worden! (Overigens verscheen ook in het hiervoor geciteerde vadergedicht
het motief van het schrijven: het lyrisch ik grift zijn naam in haar hand.) De vader
in dít gedicht heeft zich - zo luidt de interpretatie die zich opdringt - juist gestoten
aan het woord van zijn dochter (of zoon), aan zijn kind dat dichter werd. En hiervoor
neemt de dochter (of zoon) de schuld op zich.
Dat de vader zich voor het laatst aan de dichter-gewordene heeft gestoten, is een
uiting die extra betekenis krijgt voor wie ziet dat de vaderfiguur wel nog deze afdeling
van haar tweede bundel domineert, maar niet meer terugkeert in de latere bundels.
Mede hierdoor roept de eerste versregel, waarin de vader de doorgang verspert, de
gedachte op aan het klassieke Cerberusmotief en de vadermoord: om zich toegang
tot de volwassenheid (het leven, de letteren) te verschaffen moet eerst de vader
worden gedood, die als een Cerberus de toegang blokkeert. Eerst moet hij sterven,
om daarna de ik te laten leven, c.q. schrijven. Ineens wordt duidelijk waarom dit
gedicht over een levenseinde als titel ‘Incipit’ heeft: hier begint het!
Een vaak geciteerd, schokkend gedicht stamt uit de cyclus ‘Hai Boer Hai’ (Verder
geen leed) en bevat eveneens een verwijzing naar de vaderfiguur:
Je liet me al je kleren zien: drie broeken,
vier hemden waarvan twee gebleekt, een vest
waar je nog steeds de knopen bij moest zoeken,
een trui die door het verven was verpest.
Je pak ging op een knaapje (‘Ik word vet,
vind je dat erg?’) en in je ondergoed,
knalgroen geverfd (‘Wat dacht je hiervan, moet
het lichter voor je?’) droeg je me naar bed.
Ik trok je alles uit. Je had hem staan.
‘Kijk eens wat Papa voor zijn meisje heeft?’
O God, dacht ik, maak dat hij eeuwig leeft.
Laat zijn grote benauwdheid over gaan.
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Dit gedicht herinnert aan ‘Incipit’. Hier worden, aanvankelijk niet zonder sarcasme
maar in de beide slotregels met groot mededogen, twee beelden in elkaar geschoven:
dat van de versleten vader, aan wiens ziek- of sterfbed de dochter mogelijk ooit zat
(of zal zitten) en het beeld van de oud geworden minnaar, die op dit punt aan de
vader doet denken, aan zijn slijtage, zijn (sterf-)bed en zijn benauwdheid. Aan die
dubbelheid ontleent het commentaar in de slotstrofe zijn dubbelzinnigheid. Daarvóór
is alles nog gewoon: hij kleedt zich uit, enigszins beducht voor haar afwijzende
reactie, die hij tussen haakjes geeft, en draagt haar naar bed. Er is geen enkele reden
om aan een vader en een dochter te denken; integendeel: zo'n gesprekje zal zich juist
tussen twee redelijk onbekommerde geliefden hebben voltrokken. Maar dan volgt
de wending. ‘Ik trok je alles uit. Je had hem staan’ luidt ineens het commentaar,
zakelijk en laconiek, als het commentaar van een leerling-verpleegster. De
registerwisseling leidt tot verwarring. En het zinnetje dat haar hierna te binnen schiet
- ‘Kijk eens wat Papa voor zijn meisje heeft?’ - stamt opnieuw uit een heel ander
register. Uit dit zinnetje spreekt definitief de grote afstand qua leeftijd (Papa / meisje);
ineens gaat het hier om de wijze waarop een klein meisje de wereld ervaart. ‘Kijk
eens wat Papa voor zijn meisje heeft’! Deze registerwisseling is niet alleen verwarrend
maar ook bijzonder cru. Gaat het hier immers om een oudere minnaar, dan drukt het
lyrisch ik in dit zinnetje haar verwarring uit: de verrassing van de hij (‘Kijk eens’
...!) is niet opwindend maar verwarrend, het grote leeftijdsverschil valt niet weg maar
wordt geaccentueerd, hij roept niet de herinnering op aan eerdere minnaars (om een
meer voor de hand liggende associatie te noemen) maar aan haar vader (hij is niet
haar vader!) en dus aan het incesttaboe, en zijn grote benauwheid in de slotregel doet
haar dan ook wel aan opwinding en levenskracht denken maar evengoed aan zijn
laatste levensadem. Laat hem eeuwig leven, denkt zij dan, ineens vol mededogen,
een gevoel dat onmiskenbaar aanwezig is in de verzuchting in de beide slotregels,
die zich niet goed laten begrijpen voor wie hierin uitsluitend een gedicht over een
vader en een dochter wil zien. Overigens schuilt in de slotregels een van die licht
kwaadaardige en bij Gerlach vaker voorkomende dubbelzinnigheden: ‘O God (...)
maak dat hij eeuwig leeft’ kan immers evengoed begrepen worden als: laat hem
eeuwig leven, dus laat hem nooit sterven, als: laat hem toe tot het eeuwige leven,
met andere woorden laat hem nú sterven. In beide gevallen wordt het tweede deel
van de wens ingelost en zal zijn benauwdheid over gaan.
De hier besproken misverstanden betreffen het vroege en minder raadselachtige
werk. In haar latere gedichten hult Gerlach zich nog meer in raadsels. De
ontoegankelijkheid ervan heeft sommige critici geïrriteerd.
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Waarin schuilt het raadsel? Zeer zeker níet in het gebruik van moeilijke, en
ongebruikelijke woorden (boktor, neuten), waarmee zij spaarzaam omspringt. Zij
heeft zelfs een uitgesproken voorkeur voor het alledaagse. Daarvan getuigt haar taal.
Niet voor niets verwijst zij naar Dante en Nijhoff, beiden dichters met een sterke
band met de alledaagse (volks)taal. Ook Gerlach drukt zich graag uit in eenvoudige,
onpoëtische en soms ‘volkse’ bewoordingen.
Niet door haar vocabulaire maar door het ontbreken van een afronding wekken
de gedichten soms die indruk van onbegrijpelijkheid. Weliswaar vinden ze een enkele
keer hun afronding in een opvallende slotregel, maar veel vaker ontbreekt een
dergelijke conclusie. De afzonderlijke delen moeten bekeken worden binnen het
geheel. Zoals bij een formalistisch ingesteld dichter als Gerlach te verwachten is (en
we kunnen hier ook denken aan haar verhouding tot Achterberg), verdienen de
strofenbouw en de cyclische opbouw van de bundels de aandacht.
Aan de raadselachtigheid van haar werk draagt zeker de geslotenheid ervan bij.
Zij heeft een neiging tot het doen van zeer compacte en beladen mededelingen: ‘Die
naast mijn bed het kwaad bezwoer, is dood.’ Daarbij geeft de personificatie aan vele
gedichten een extra geheimzinnige glans. ‘Pijn heeft een barst in zijn gezicht gemaakt.’
(uit Een kopstaand beeld). ‘Herinnering kwam bij mij vannacht’ en ‘Herinnering
roept mij’ (uit De kracht van verlamming). Verschillende gedichten worden in hun
geheel door de personificatie gedomineerd. Een voorbeeld is ‘Hoor’ uit de cyclus
‘Vluchtig geheugen’ (in De kracht van verlamming):
Herinnering roept mij, zij zit in bed,
haar dek is zoek, zij zegt iemand op straat
maakt mij aldoor wakker, hoor dan, wie gaat
zo laat nog buiten staan met een trompet?
Ik houd haar groeien tegen met mijn hand,
zij zwelt en zwelt van het geluid dat door
haar huid naar binnen stroomt tot ik het hoor
en zeg is het uit en zij weer krimpen kan.

De personificatie is zo'n opvallend procédé dat menig dichter er matig mee zal
omspringen, net als met (eind-)rijm, op welk punt Eva Gerlach zich overigens een
meester betoont. De voorkeur voor de personificatie van een nauwlettend over de
vorm wakende dichter als zij is, moet dan ook niet los worden gezien van haar
voorkeur voor de droom, die vanzelf personificaties voortbrengt. In de nachtmerrie
neemt al wat angst inboe-
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zemt gestalte aan, zoals in de vroegere gedichten over de vader of moeder. Onder
gewone omstandigheden staan foto's roerloos in hun lijst, maar tijdens het
(dag)dromen komt de materie tot leven en neemt bizarre en angstaanjagende vormen
aan: van de speelkaarten in Alice in Wonderland tot en met de herinneringen in de
gedichten van Gerlach. De droom verschaft vele geheimzinnige gestalten; het
droomgedicht, het lyrische equivalent ervan, brengt vele cryptische overgangen en
ongewone metaforen mee.
De droom is steeds prominenter in Gerlachs werk aanwezig. Beter gezegd, haar
gedichten worden in toenemende mate gekenmerkt door de verwisselbaarheid van
droom en werkelijkheid. Een visioen lijkt ineens echt plaats te hebben; wat ooit
gebeurd is, gebeurt in de voorstelling van de dichter opnieuw; de verschillende sferen
schuiven door elkaar.
Het kan niet verbazen dat deze dichter - die zich er zozeer over verwondert dat
ook het meest eenvoudige en alledaagse bij nadere beschouwing nog zo ingewikkeld
in elkaar steekt en dus vatbaar is voor nadere overwegingen - zich gefascineerd toont
door de droom. Tast zij in haar eerste gedichten vele, vaak sterk anekdotische
herinneringen af, in Een kopstaand beeld valt deze behandeling vooral toe aan foto's,
die versteende herinneringen die, ondanks hun schijn van eenduidige aanwezigheid,
voor meerdere interpretaties vatbaar blijken. Meer en meer buigt zij zich over de
droom - de meest duistere en vermoedelijk ook de meest lyrische vorm die onze
herinneringen aan kunnen nemen en dus bij uitstek een raadsel dat om beschouwing
door een dichter vraagt. Droom én foto verschijnen al heel vroeg verstrengeld,
bijvoorbeeld in een gedicht over de moeder (uit Een kopstaand beeld):
In dromen staat zij aan de horizon
kleurloos en tot veel groter hoogte dan
haar krachtens haar afmetingen toekomt
tegen het licht te aarzelen op de rand
van gezien en herinnerd worden. Plat
als in een album lijkt zij dichterbij
te komen maar te laat: dood verplaatst mij
zodanig dat zij achterover slaat.

Deze ontwikkeling gaat gepaard met een toenemende reflectie op het eigen werk en
op het dichten in het algemeen. De eerste sporen daarvan bevat Domicilie al. In
Dochter wordt, ogenschijnlijk onder de herschrijving van het woord dichter, nagedacht
over de band tussen schepper en schepsel.

Het literair klimaat 1986-1992

197
Het belangrijkste scharnier in deze ontwikkeling is het fameus ontoegankelijke
titelgedicht waarmee zij haar vijfde bundel opent, ‘De kracht van verlamming’.2 Het
gedicht vormt het breekpunt tussen de herinneringsgedichten en de gedichten over
de herinnering.
Jij moest de ene kant,
ik om naar huis te gaan de andere op.
Riep iets, keek naar me om, ik naar jou maar een stroom
zwart nam je mond weg, je stem mee naar binnen en lang
dacht ik geen nacht meer aan je
tot tegen asfalt, een gillend naast mij, een stom
tegen mijn schouder, een dieper en
weerlozer, hoofd in mijn schoot,
ik zingen moest en zong
‘de sleutel is gebroken -’
Zag je, zag uit mijn hoofd in de spiegel je ogen.
Achter ons, krimpend als regels die je vergeet,
uit je haar schudt bij het opstaan, de rijstroken. ‘Daar’
zei je, pupillen snel kleiner, en buiten, gekanteld, die twee,
tot aan het stuur in elkaar doorgereden.
Zo kalm, blind voor gevaar,
zo in elkaar verdwaald, hals over kop,
zo onbedoeld en zonder uit te wijken,
zo scherp elkaar in het gezicht te kijken.

In de eerste strofe wordt een uit elkaar gaan van twee personen beschreven - de één
gaat naar huis, de ander gaat een andere kant op - waarna de ik geruime tijd geen
nacht meer aan de ander denkt. Hierna volgt een abrupte en verrassende overgang
en een lange, grammaticaal zwaar gehavende zin, die zich aanvankelijk onmogelijk
laat begrijpen en uitmondt in het afgebroken citaat ‘de sleutel is gebroken -’. Dit
vormt de tiende regel van het gedicht en breekt het als het ware in tweeën. De tweede
helft van het gedicht laat zich gemakkelijker overzien dan de eerste helft. De laatste
strofe wijkt sterk af van het voorgaande wat de vorm betreft (door de repetitio, het
rijm, de gelijke regellengte) en doet denken aan een voet-
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stuk, waarop het hele gedicht is geplaatst. Het slot laat zich daarbij gemakkelijker
begrijpen: het beschrijft de frontale botsing van twee tot het stuur in elkaar gereden
auto's. De beschrijving grijpt aan omdat er alle reden is om te denken dat het hier
niet alleen om auto's gaat. Gerlach heeft zich hier opnieuw genadeloos bediend van
de personificatie.
Het gedicht heeft als motto twee onvertaalde regels uit Dantes Divina Commedia,
en wel uit ‘Inferno’, twintigste zang. Het luidt: ‘Forse per forza già di parlasia / Si
travolse così alcun del tutto’; de vertaling die achter in de bundel wordt weergegeven,
is van Frederica Bremer en luidt als volgt: ‘Misschien is ooit door de kracht van
verlamming / Iemand zo geheel omgedraaid vergroeid’. In ‘Inferno’, het eerste
gedeelte van de Divina Commedia, beschrijft Dante het oord van helse
verschrikkingen. De twintigste zang handelt over de vooruitzienden (voorspellers,
valse profeten, sterrenwichelaars), die voor straf tot permanent achteromzien zijn
gedwongen: hun hoofd staat gedraaid op hun lichaam; deze verdoemden zijn met
andere woorden ‘zozeer verwrongen, dat de wenende ogen / de billen hun tot in de
spleet besproeiden’ (aldus de berijmde vertaling van Kops).
Ook bij Gerlach zien de jij en de ik (als verlamd) naar elkaar om, waar de één de
ene kant op gaat (moet gaan) en de ander de andere kant op. In dit gedicht is dus
sprake van een frontale beweging naar elkaar toe (het verkeersongeluk in de laatste
regels) en een onvermijdelijke beweging uit elkaar in de eerste regels: ‘Jij moest de
ene kant, / ik [moest/ging/wilde] om naar huis te gaan de andere [kant] op.’ Dit is
de grote tegenstelling in het gedicht, die gepaard gaat met machteloos omzien of
elkaar scherp in het gezicht kijken.
Begin en slot van het gedicht worden uit elkaar gedreven door het toegetakelde
middenstuk, dat zijn geheim minder snel prijsgeeft. Op de versregel ‘en lang / dacht
ik geen nacht meer aan je’ volgt een cesuur, die overigens wordt overschreden door
het assonerende rijm: zwart, lang, dacht, nacht, asfalt. Door de nadruk op de
klankovereenkomst tussen deze woorden springt nog een gemeenschappelijk aspect
in het oog: zwart, nacht, en asfalt zijn alle donker (‘een stroom / zwart nam je mond
weg, je stem mee naar binnen en lang / dacht ik geen nacht meer aan je’).
Het denken (aan de ‘jij’) speelt zich in de nacht af en draagt de kenmerken van
het nachtelijke denken: een gebrekkige greep op de tijd, geen houvast aan de beelden,
het besprongen worden door droombeelden en (verdrongen) herinneringsflarden.
Het denken aan de jij, dat mogelijk door de ontmoeting in de eerste regels wordt
opgeroepen (maar, zoals we nu begrijpen, dus misschien ook omgekeerd!) geschiedt
op de wijze van de nacht: het is droomachtig, imaginair en fragmentarisch. De
explicatie
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van de raadselachtige vorm wordt dus met zoveel woorden vooraf gegeven! Nu
begrijpen we ook dat er weinig voor nodig is om opnieuw aan het afschuwelijks dat
beschreven wordt in het middendeel te worden herinnerd: het donker (zwart) van de
nacht is misschien op zichzelf al voldoende om de voorstelling van het asfalt teweeg
te brengen en die hele stroom voorstellingen glijdt er onvermijdelijk achteraan, als
in een nachtmerrie. Hoe gruwelijk de herinnering is, dringt definitief tot ons door
als we in de syntactische lacunes het woord ‘hoofd’ invullen. Ineens blijkt in dit
gedicht niet sprake te zijn van één maar van twee verkeersongelukken!
tot hoofd tegen asfalt, een gillend hoofd naast mij, een stom hoofd
tegen mijn schouder, een dieper en
weerlozer hoofd, hoofd in mijn schoot (...).

Er tekenen zich in het middenstuk twee lijnen af. In de eerste plaats een beweging
naar de ik toe: eerst naast mij, dan tegen mijn schouder en ten slotte in mijn schoot.
Daarnaast zien we een duidelijke lijn in de bijvoeglijke naamwoorden: eerst gillend,
dan stom, dan dieper en weerlozer en ten slotte volledig overgegeven aan de ik (‘hoofd
in mijn schoot’).
De beschrijving van het ongeluk mondt uit in een beschrijving van de reactie van
de ik, die ‘zingen moest en zong / “de sleutel is gebroken -”’ Deze verwijzing naar
‘Witte zwanen, Zwarte zwanen’ spreekt voor zich. Het niet kunnen verkrijgen van
toegang (Engeland is gesloten, de sleutel is gebroken!) is de kern van het liedje.
Kennelijk beseft het lyrisch ik dat er nooit meer toegang tot de jij te verkrijgen zal
zijn.
Hierna begint het slotdeel, waarin het middendeel wordt gespiegeld; het begint
met: ‘(Ik) Zag je, zag uit mijn hoofd in de spiegel je ogen’ - dus ‘met mijn eigen
ogen’, of (de tegengestelde betekenis!) ‘uit mijn hoofd’, dat wil zeggen: ook zonder
te kijken zag ik je. Bij deze laatste interpretatie is er dus opnieuw sprake van een
‘gedroomde herinnering’. In het slot- en middengedeelte van het gedicht schuift over
het beeld van het verkeersongeval - zie de kwalificaties ‘gekanteld’ en ‘stuur’ en
‘doorgereden’ - een beeld met een totaal andere betekenis, en in dit tweede beeld
gaat het, evenals in de eerste strofe, om twee mensen, weliswaar twee die niet uit
elkaar gaan maar juist ‘hals over kop ... in elkaar verdwaald’ raken. In de slotregel
is het beeld van de overgave van de twee geliefden geheel over het beeld van de
botsende auto's heen geschoven (en zie, het gedicht oogt als een autowrak, met een
zwaar gehavend middenstuk!), het resultaat is een verdubbeling van betekenis die,
karakteristiek genoeg voor Gerlach, aan het slot iets sardonisch heeft.
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Dit gedicht is van belang voor begrip van haar werk, omdat zij zich erin uitspreekt
over de droom. En waar haar werk zo vol van droomgedichten is, bezint zij zich dus
op haar eigen poëzie. De algemene uitspraak die Gerlach hier doet is dat droom en
gedicht - ieder met hun eigen, onverbrekelijke band met de herinnering, die immers
hun grondstof vormt - door dezelfde mechanismen worden gevormd. En tegelijk laat
zij zien dat de mechanismen die samen de vorming van de droombeelden reguleren,
ambigu en verhullend van aard zijn, door de verdichting die plaatsgrijpt en door de
verschuivihg van beelden in de richting van meerzinnig- en meerlagigheid. Uiting
geven aan het onuitsprekelijke is zich uiten in dubbelzinnigheden, tot op de rand van
de raadselachtigheid. Gerlach laat zien dat het raadsel even essentieel is voor lyriek
als de eeuw na eeuw bezongen meerduidigheid.
Deze dichter ontwikkelt zich dan ook niet in de richting van een onthulling, maar
van een verdere verhulling. In een bocht van de zee bevat nog meer cryptische
passages en zeer zeker nog veel meer dromen dan het voorgaande werk. In haar
voorkeur staat zij niet alleen. De aandacht van dichters voor de droom is zo oud als
de lyriek en Gerlach plaatst zich met haar laatste bundel definitief in deze traditie.3
Zoals de beste poëzie is ook de droom immers sterk visueel, boordevol dubbelzinnige
beelden en voor dichters des te intrigerender door de hardnekkigheid waarmee deze
onbekommerde scheppingen van de nacht zich aan iedere confrontatie met het
bewustzijn onttrekken. Bij het ontwaken resteren vaak een diepe emotie en een zekere
herinnering aan de droom, maar niet de karakteristieke ondoorgrondelijkheid en
visuele volheid, die alleen bestaan in de droom - en mogelijk in de lyriek... De droom
benadert misschien het dichtst de illusie van het betekenisloze vers, dat menig dichter
in wezen wil schrijven, ook Gerlach, getuige haar gesprek met Jan Brokken. Dát
gedicht laat zich uiteraard niet schrijven, zoals menig dichter vóór haar heeft
verwoord, ontnuchterd en ontstemd. Gerlach beschrijft deze sensatie in ‘Het groot
geluid is verdwenen’ (uit In een bocht van de zee), waarin droomwerkelijkheid en
droomomgeving verraderlijk zijn vermengd:
De huizen klein en wit naast elkaar in het donker.
Deuren en ramen zwart. Binnen scheen licht,
daar werd muziek gemaakt, je hoorde verzen.
Ik stond bij een muurtje,
kauwde een dun blad zuring.
Mijn armen werkten niet (ik lag erop,
dat kon ik daar niet weten) anders had
ik alles zeker al was het
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met een takje in de aarde opgeschreven.
Stond wat en keek
naar de huiselijke patronen die de sterren
lukraak stralend uit hun zeer
dichte materie op mijn kussen legden.

Aan het einde geeft zij lucht aan de ontnuchtering; zij leeft voorbij het rijk waar de
droom almachtig is! En dat is des te erger waar zij mooie verzen heeft gedroomd die
zij, als dat maar kon, desnoods ter plekke in het zand zou hebben willen schrijven,
om ze niet te vergeten. Maar met deze versregels is het als met de sterren. Ze verliezen
bij het wakker worden veel van hun betovering. Vergeet de dichter 's nachts waarvan
de sterren gemaakt zijn, wakker en ontnuchterd herinnert zij zich dat het maar ‘dichte
materie’ is, gerangschikt in zeer huiselijke patronen (steelpan, kleine [teddy]beer,
grote [teddy]beer).
Haar beeldspraak is onder invloed van deze ontwikkeling onverminderd ongewoon.
De droom maakt dikwijls ongewone metaforen aan en houdt zich niet aan de regel
dat wat rond is het best met iets ronds vergeleken kan worden en al wat vliegt met
vogels. Het zou misleidend zijn om hier het woord ‘oorspronkelijk’ te gebruiken
omdat vele beelden juist in de droomlyriek een lange geschiedenis kennen.
Onverwacht is de vergelijking van ons geheugenafval, onze herinneringen, met
een veronachtzaamd en verondersteld lelijk diertje als de pissebed: ‘(...) een dier dat
zo lijkt op herinnering, / zo afvalkleurig, met zijn hoofd naar binnen / en doodstil bij
de minste aanraking.’ Het is een diertje dat verblijf houdt onder stenen, waaraan in
De kracht van verlamming een hele cyclus is gewijd. Zijn de stenen niet ook de tot
fossiel verharde herinneringen, waarin zich sporen aftekenen - waarin geen beweging
meer te krijgen is - en waaronder het meer beweeglijke geheugenafval - beweeglijk
als de pissebed - zich schuilhoudt?
Veel lichter en levendiger dan steen is het schommelen, waaraan zij direct erna in
dezelfde bundel een cyclus wijdt (en dat bovendien al een navrante rol speelt in het
veel vroegere werk). Schommelen heeft een erotische betekenis (het genot van het
zweven, geduwd en opgevangen worden, het gewichtloos worden en vallen zonder
pijn, het vervloeien van de grens tussen zelf en omgeving, het vliegen). Daarnaast
heeft het, net als vliegen, een in dromen vaak voorkomende, meer existentiële
betekenis (zie het vliegen in de vele vogeldromen met, in het geval van Gerlach,
vogels als de leeuwerik, de zwaluw, de pauw), die de tegenhanger is van het
existentiële vallen dat in de meest recente gedichten een minstens even grote rol
speelt (het struikelen, uitglijden, vallen; het rennen maar
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niet vooruitkomen). Typisch is het gedicht ‘Met droge voeten’ (uit In een bocht van
de zee):
Ik rende water door, gleed uit en viel.
Hou je benen bij je, zei iemand, diep
in slaap naast mij, je schopt me, slaap toch. Sliep
en rende. Nergens water te bekennen.
Gleed uit, viel. Hij naast mij
werd wakker, hielp mij overeind,
klopte mijn kleren af. Je moet, zei hij,
liever gewoon weglopen. Niet zo rennen.

Haar laatste bundel doet vermoeden dat zij een ontwikkeling zal doormaken die meer
en meer in de richting van het visionaire zal gaan, hetgeen past bij de toenemende
reflectie op het spreken en dichten in haar werk en op de mededelingen in ‘De kracht
van verlamming’ over vooruitzien en omzien. Deze ontwikkeling past bij een dichter
die zichzelf tekent als een met eeuwig omzien gestrafte, en die daaruit kracht put.

Eindnoten:
1 Zie het interview met Jan Brokken, ‘Eva Gerlach: “Ik wil onzichtbaar blijven, anders gaat het
dichten niet meer”.’ In: Haagse Post, 23 maart 1985.
2 Voor een uitvoerige interpretatie van ‘De kracht van verlamming’ van Annie van den Oever et
al, zie Maatstaf, februari 1993.
3 De dissertatie van H.S. Visscher, Dromen in de moderne Nederlandse poëzie, Van Loghum
Slaterus, Arnhem 1953, biedt een bespreking van Nederlandse droomgedichten, waaronder vele
van Achterberg.
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Stefan Hertmans
Verlichte romantiek of welluidende avant-garde?
H.C. ten Berge
En druk ik op de pen
dan klopt en circuleert zoiets als bloed in haar.
Xavier Villaurrutia
Het werk van H.C. ten Berge vertoont een zeldzaam sterke samenhang. Je vindt er
niet alleen, zoals bij wel meer auteurs, een centrale thematiek en een achteraf gezien
logische ontwikkeling in terug. Je wordt als lezer ook voortdurend, bijna van pagina
tot pagina, terugverwezen naar elementen, details, metaforen of chiffres uit ander
werk, vaak letterlijk als citaten in de nieuwe tekst verpakt. Nu is dat werk bovendien
zeer gevarieerd wat genres betreft: het gaat om poëzie, vertalingen, bewerkingen,
een roman, verhalen, essayistiek en andere beschouwingen. Op geen enkel ogenblik
kan je ook maar iets van deze ‘gebieden’ afsplitsen of afzonderlijk bekijken: net
zoals de reële gebieden op een kaart uit de Mythen en fabels van noordelijke volken1
moeiteloos overgaan in onder- of bovenaardse droomgebieden, zo is ook het tekstuele
territorium van Ten Berge er vooral een dat gekenmerkt wordt door
grensoverschrijdingen, omzwervingen, (schijnbaar) terugkeren op je passen,
rechtsomkeert maken en toch elders terechtkomen. Ten Berge zou je een zwerver in
zijn eigen wereld kunnen noemen. Die wereld, het is al vaak opgemerkt, wekt bij
een eerste contact een koele, afstandelijke, ‘lege’ indruk: het is de metafoor die
ontstaat uit het arctische landschap, een reeks indrukken die zich bij Ten Berge heeft
vastgezet door zijn fascinatie voor en reis naar Canada, gecombineerd met zijn
voorliefde voor een enigszins archaïsch aandoende, afstandelijke stijl die hij vooral
bij Gilliams en Terborgh heeft gevonden.2 Zelf merkt Ten Berge op dat deze koelte,
witheid en dergelijke, niet uitsluitend of noodzakelijk als afstandelijkheid ervaren
moeten worden: misschien is het ‘bij uitstek romantisch’.3 Hij verwijst in dit verband
onder meer naar Slauerhoff, bij wie ook vaak een sterk verlangen naar ‘lege’ gebieden
hand in hand gaat met een queeste naar een mythische vrouwengestalte. In het
autobiografisch essay In de kloostertuin geschreven heet het ‘verlichte romantiek’:
‘Wat ik wilde leek misschien op wat de fijnzinnige schrijver Cola Debrot eens
“romantisch rationalisme” had
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genoemd - maar dan uitgebreid met de verworvenheden van de naoorlogse poëzie
die in haar gedurfdheid ongeëvenaard bleek en aansloot bij wat Gorter en Van Ostaijen
in hun tijd aan verbazingwekkends hadden voortgebracht. “Verlichte romantiek” zou
als omkering nog beter zijn geweest, al doet men er goed aan iedere categorisering
met de nodige scepsis te bejegenen.’4
Bovendien zijn er aanwijzingen te over die naar andere, heel wat minder koele
gebieden verwijzen en die het geheel veel complexer maken - in de eerste plaats is
dat de Azteekse verbeeldingswereld en de Mexicaanse cultuur; in de tweede plaats
de geregeld opduikende verwijzingen naar Polen. Verder zijn hier en daar toespelingen
op joodse identiteiten aan te wijzen.
Hoe geraffineerd Ten Berge de grenzen tussen deze gebieden kan doen vervagen,
blijkt duidelijk uit de (herschreven) novelle Zelfportret met witte muts. De novelle
begint op het ogenblik dat de hoofdpersoon en verteller Stefan, een Poolse emigrant,
op een Parijs terras zit te dubben over hoe hij verder moet met zijn eigen verhaal.
Deze ‘meta’-verwijzingen over het schrijfproces zijn in Ten Berges andere boeken
ook steevast in een of andere vorm aanwezig. Stefan laat een personage in zijn tekst
aarzelen bij ‘een wegvertakking, een vork’, ‘de bedrieglijkheid van de eenvoud: een
zin die zo gemakkelijk is dat je er niet uitkomt’.5 Vanaf het begin zien we hoe de
beschrijving van een landschap en de beschrijving van een verhaaltracé in elkaar
overgaan. Het lijkt dus niet overdreven Ten Berges landschapsbeschrijvingen zo nu
en dan op te vatten als metaforen voor het verhaal of een gemoedstoestand of zelfs
als ‘paysage moralisé’.
Op die manier is het mogelijk bijvoorbeeld verborgen arctische verwijzingen op
te sporen in de novelle die zich vooral in steden afspeelt. Hannele, het Poolse
fotomodel, die op een geheimzinnige manier om het leven komt in de Bourgogne,
vertoont meerdere trekken van een mythische figuur, een soort ijskoningin die Stefan
dreigt mee te lokken naar een ondergrondse wereld - een weg waarop hij haar eigenlijk
niet wil volgen. De wegvertakking toont namelijk twee mogelijkheden: een rechte,
korte weg die naar de dood leidt (dat wordt Hanneles weg) en een labyrintische,
kronkelende weg - die van Stefan en die van het verhaal, dat zich via allerlei
flash-forwards en flash-backs ontwikkelt en zo aan de dood ontsnapt: ‘Naarmate ik,
ondanks tegenslagen en mislukkingen, verder werkte, werd mijn pen genoodzaakt
dingen te beschrijven die klaarblijkelijk door de woorden waren opgeroepen. Ze
eisten een eigen leven dat alleen nog zijdelings het mijne raakte. Het relaas van mijn
vlucht werd langs deze weg vervormd tot een ervaring die ik zelf ook voor het eerst
beleefde.’6 Hanneles weg is de andere: ‘Ofschoon de westelijke weg
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voorkomt dat men verdwalen kan, wekt hij een aan zekerheid grenzend vermoeden
dat de reiziger zich eenmaal voor een dodelijk gevaar geplaatst zal zien.’7
En alhoewel Hannele allesbehalve opgetogen is met een reisje naar het noordelijke
Denemarken, wordt ze toch steevast als koel, onsensueel8, onvatbaar beschreven,
maar ‘voor mensen met dezelfde onderzeese hartstochten bleek ze wel degelijk een
dwingende aanwezigheid.’9 Deze ambivalentie tussen hartstocht en koelheid wordt
verder duidelijk uit de dwingende kleursymboliek: Hannele wordt voortdurend
geassocieerd met rood, terwijl het wit bijna emblematisch wordt voor het zelfportret
dat Stefan eigenlijk via haar van zichzelf aan het maken is. Op een bepaald ogenblik
wordt een poging gedaan tot toekomstvoorspelling door het gooien van een figuur
(hier, bij gebrek aan stenen, met suikerkorrels) - een element dat onder meer voorkomt
in de Azteekse cultuur. Hannele krijgt rubeus, Stefan albus. Hannele werpt twee keer
het symbool van de dood, terwijl Stefan de ‘knekels’ pakt en ‘met bonzend hart
basilicus’ werpt. De chiastische symboliek is duidelijk: zij, die in het teken van de
passie en liefde (rood) het leven wil, krijgt de rechte weg naar de dood; hij, die in
zijn koele labyrintische afgezonderdheid (wit) gereserveerd lijkt, krijgt de liefde en
het leven. Het is een onderhuidse boodschap die meerdere van de relaties in Ten
Berges werk profileert. Toch wordt Hannele geregeld met wit-chiffres getooid, omdat
het de mannelijke observator is die haar tot een mythische gestalte maakt - beduidend
is bijvoorbeeld de beschrijving van haar ‘witblonde krullen’ en de ‘witte theedoek’
(p. 40).
Ook in de novelle Matglas keren deze elementen opvallend terug. Olga wordt met
dezelfde wit-attributen bedacht door de nu duidelijk in geestelijke verwarring
verkerende Stefan: ‘een melkachtig waas dreef om haar heen’, ze heeft ‘sneeuwwitte
handen’, ze is ‘wit en dichtbij’, ze toont ‘opgejaagd oogwit’, en we zien ‘het golvende
witte landschap van haar bloes’ (p. 60-61). Bovendien gaat de vrijscène hier over in
een ander, meer mythisch beeld: het vrijen in een klemgereden auto in een
sneeuwstorm, met een ‘naakte en versteende’ vrouw met ‘zilveren kousen’.
Reeds in een van de vroegste gedichten van Ten Berge kon men deze complexe
samenvatting van zijn mythisch-erotische thematiek vinden: ‘Elke paring smelt een
zwarte minnaar/ in het ijs.’ De regel staat, betekenisvol genoeg, niet in de ‘arktiese
gezangen’ van De witte sjamaan, maar in het gedicht ‘In de himalaya’ uit de bundel
Poolsneeuw. Ook hier was dus al, in 1964, die geografische simultaneïteit aan het
werk. Dood en liefde blijken in vele gevallen elkaars complement - het is daarbij
opval-
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lend dat meestal de mannelijke figuur overleeft terwijl de vrouwen ten onder gaan als het ware aan hun eigen mythische gehalte, dat hun door de verteller is toegemeten.
Dieper onderzoek naar de verhaalmotieven uit de Eskimo-mythen enerzijds en de
intriges van Ten Berges eigen prozawerk anderzijds, zou verregaande interessante
spiegelingen kunnen tonen. Zo komt in Matglas ook het verhaal voor van de vrouw
Mila, die tijdens een sneeuwstorm in een kloof valt, daarbij op het lichaam van een
andere verdwaalde reisgenoot, Marston valt, hem op die manier doodt en zichzelf in
leven houdt - mythisch landschap en onwerkelijke intrige bedekken hier elkaar om
hartstocht te suggereren die nergens met zoveel woorden wordt uitgesproken. Als er
al duiding optreedt, zit ze in de onderhuidse referenties - hartstocht schuilt, in Ten
Berges wereld, in de zorgvuldigheid van de structuur, niet in een meeslepende stijl.
Het is duidelijk dat vooral in deze twee in elkaar overlopende novellen de arctische
symboliek overal op listige manier verborgen zit, terwijl de verhaallocaties daar niet
per se op wijzen. Er is bij Ten Berge altijd, naast de reële locatie, een ‘landschap van
de geest’ aanwezig, dat op die manier een mythische bovenbouw van het gebeuren
construeert, elementen die het geheel een tijdlozer allure moeten verlenen via
intertekstuele referenties en slimme puzzels.
Overigens wordt in Matglas ook een profetisch spel gespeeld over liefde en dood
- dit keer met de speelkaarten. Dezelfde lotswisselingen blijken in het spel te zijn:
‘Ze [d.w.z. Olga] kwam zelf naast schoppenvrouw te liggen: geen toeval. Ik had nog
even geaarzeld of ik de lichte accenten van schoppenvrouw die ik achter de
overheersende hart-eigenschappen had opgemerkt, zou aanstippen. Ik zag er van af’
(p. 51).
De meest complexe en geslaagde combinatie van landschappelijke indexen,
mythologisering van een motief, spelletjes met meta-verwijzingen naar het verhaal
zelf, vormt op zich eigenlijk de hele intrige van de roman Het geheim van een
opgewekt humeur. Men neemt in dergelijke gevallen al gauw die uitgekauwde termen
als ‘taligheid’ en ‘autonome literatuur’ in de mond, daarbij vergetend dat die naar
zichzelf verwijzende verhalen ten slotte toch altijd in functie blijven staan van een
thematiek die vervuld is van verlangen, liefde, passie en begeerte. ‘Talig’ is dit alleen
in zoverre dat deze thematiek zich deels via een intensere tekststrategie ontwikkelt.
Ook hier is de ‘koelte’ van de strategie dus slechts een aanwijzing voor de complexiteit
van de begeerte. Deze paradox hoeft niet psychologisch geduid te worden. Ten Berge
reikt ons voldoende mythisch materiaal aan om het geheel sluitend te duiden. Met
name wat de mythische implicaties van de erotiek in zijn werk betreft, heeft Ten
Berge al herhaaldelijk be-
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langrijke hints gegeven: ten eerste in het boekje De mannenschrik, waarin onder
meer het motief van de getande vagina en de opslokkingsangst aan bod komen; ten
tweede in de tekst van een openbaar college, opgenomen in De verdediging van de
poëzie, waar het gaat over kannibalisme ‘in fantasie en werkelijkheid’.10 In deze
laatste tekst vinden we overigens expliciete verduidelijkingen terug over motieven
die in Het geheim van een opgewekt humeur voorkomen, bijvoorbeeld over het
verhaal van de wachtelboom, of over Fray Bartolomé de las Casas, ‘die als eerste
bisschop van Chiapas in Mexico de Indiaanse belangen boven die van het verre
thuisland stelde’ (p. 55).
Ook deze roman is een soort queeste, en de vrouw die er het middelpunt van vormt
is nog veel ongrijpbaarder dan haar voorgangsters Hannele, Mila en Olga: Miriam
Radstake, de stiefdochter van Hugo Radstake, ‘een moeilijk te peilen meisje. Ze
komt van de Cariben, net als haar moeder. Heeft haar vader nooit gekend. Volgens
Amber [Radstakes vrouw] was hij een Noorse zeeman op de wilde vaart.’ Men ziet
meteen de geografisch-mythische verweving van noord en zuid. Op dit gegeven
wordt een hele bovenbouw van meta-verhalen geënt, die eigenlijk maar één ding
duidelijk moeten maken: niet alleen de hoofdpersoon en verteller, de schrijver Edgar
Moortgat, slaapt met haar, maar ook de stiefvader hield van zijn dochter en begeerde
haar. Vandaar een heel netwerk van verhalen, intriges, bochten en omwegen, een
waar labyrint van verwijzingen naar het tot taboe geworden centrale begrip: incest.
Miriam Radstake, een exotische verschijning, werkt voor de porno-business en noemt
zichzelf Coco Prima. Ze heeft een woonboot in Amsterdam (een verwijzing naar
haar mythische vader?) en is zelf niet meteen loslippig over de ware aard van haar
relaties. Ze heeft wel ongewoon heldere meningen over haar eigen bestaan als
postmodern simulacrum; haar porno-opnamen maakt ze zelf, thuis. ‘Als ik film kan
ik niemand om mij heen verdragen. Niemand mag mij zien. (...) Iedereen kan mij
als afbeelding bezitten (...) ik ben een persiflage op mezelf, een grimmige, begrijp
dat goed. Het is een zuiveringskuur, een bitter antidotum om mijn echte lichaam te
hervinden, te herwinnen.’11
Coco Prima wordt ook voor de lezer pas door ‘af-beeldingen’ iemand die we
langzaam kunnen identificeren. Haar vader dist Moortgat een verhaal uit het zestiend
e-eeuwse Mexico op, over de gebroeders Van Bedum die met hun zuster Helga in
de Azteekse wereld gaan missioneren, maar die haar, beiden onwetend van de ander,
ook seksueel gebruiken. Helga is roodharig en krijgt op een bepaald ogenblik de
mythische naam Elinor - een naam die bijvoorbeeld ook in Jane Austens Sense and
sensibility al voorkwam om een personage te introduceren dat introspectief, offervaar-
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dig en volgzaam was. Dat is één aspect van Coco Prima (die zich ooit seksueel aan
haar stiefvader heeft ‘aangeboden’ uit een soort vaag medelijden), maar er zijn andere.
De broers Bruno en Jelmer, eigenlijk van Hollandse origine, leven te midden van de
Indios en hebben een tolk tot hun beschikking, doña Marina, ‘een Azteekse prinses,
haar naam was eigenlijk Malintzin. (...) Die vrouw heeft bijna iedereen gefascineerd,
de veroveraars zowel als de veroverden. Er doen zoveel verhalen over haar de ronde,
dat ze tot een mythische gestalte is uitgegroeid. Ze is onlosmakelijk verbonden met
de oorlog, het conflict, het kwaad, het verraad. (...) Zij is De Grote Deerne en De
Spaanse Vrouwe tegelijkertijd, even verachtelijk als onaantastbaar. Op een
vermakelijke maar fantastische manier wordt haar van alles toegeschreven. Ze duikt
onder verschillende namen op. In de streek waar ik [Hugo Radstake] verbleef heet
ze Nana Maria Cocorina. Ze speelt een hoofdrol in het passiefeest.’12 Cocorina staat
dus zo'n beetje als een Azteekse pendant naast Elinor, en beiden reflecteren een deel
van de Caribisch/Noorse afkomst van Miriam/Coco Prima. Deze mythen worden
niet expliciet met Coco Prima verbonden, maar ze fungeren wel als dragers van de
intrige. Dat lijkt te maken te hebben met Ten Berges sterk nominalistische instelling
- alleen door in taal te bewaren, als het ware te verwekken door (meermaals) naam
te geven, bestaan zijn personages: ‘Zonder aanhang zijn de goden nergens. (...) Als
wij hun geen naam zouden geven bestonden ze niet. Wat geen naam heeft is er niet
(...).’13 Precies om deze reden toont hij ons een labyrint van verwijzingen dat de
fascinatie voor een romantisch-mythische vrouwengestalte moet legitimeren en
benoemen: het gaat, daar wordt vaker op gezinspeeld, om spiegelingen, simulacra,
fetisjen en noodlotselementen die het getoonde conflict in een bijna tijdloos (want
nominalistisch) verband willen plaatsen. Zo kan de reiziger Prudencio, die Helga
ook begeert, plotseling verwisselbaar worden met Bruno, namelijk door de
omstandigheden van beider dood over elkaar heen te schuiven. In deze nominalistische
clusters wordt passie de enige hoofdpersoon. Die tot taboe geworden liefde krijgt dit
expliciete commentaar van Jelmer: ‘Ik heb niemand lief die ik volgens voorschrift
lief moet hebben en ik bemin slechts wat ik niet beminnen mag.’14 Dat slaat uiteraard
op zijn zus, en die wordt ergens ‘una prima huerfana’ genoemd, een ‘wees geworden
nicht’ - waarbij prima verwijst naar Miriams zelf gekozen naam.
Op een avond toont Jelmer aan Helga de Pleiaden in de sterrenhemel en maakt,
terwijl hij zijn zuster begeert, een toespeling op Orion: ‘de jager uit de bergen had
de dochter van een godenzoon met geweld genomen nadat hij te veel wijn van
Dionysos had gedronken’ (ook Radstake en Moortgat pimpelen voortdurend bij hun
storytelling, net zoals Jelmer en
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Bruno zich bedrinken als ze zich aan hun zuster vergrijpen). ‘De jaloerse vader, die
zijn dochter heimelijk beminde, had hem toen de ogen uitgestoken.’15 Naar aanleiding
van de sterrenhemel krijgen we overigens ook deze mooie toespeling op Coco Prima's
mythische tegenhangers: Jelmer, de broer die, omdat hij missionaris is, hier
veelbetekenend Vader Jelmer heet, ‘vertelde haar hoe de ochtendster in een ander
jaargetij de avondster kon worden’.16 Met Orion zijn we bij de oud-Griekse ader van
het mythologisch stramien beland. Deze verhalen worden door Moortgat aan Radstake
verteld. Het beduidendst is het verhaal van Smyrna en Cinyras. Aphrodite is jaloers
op de schoonheid van Smyrna en ‘ze besloot het meisje te slaan met een brandende
liefde voor haar vader’. Na een mislukte zelfmoordpoging slaapt ze ten slotte met
haar (misleide) vader, die bij het bekend raken van de ware toedracht zijn schielijk
in een mirreboom veranderde dochter in tweeën hakt. Het verhaal behoort tot de
scenario's die Moortgat aan het bewerken is en vormt een spiegeling van een eerste
verhaal over Tereus, die de zus van zijn vrouw, Philomela, verkracht en haar tong
uitsnijdt. Uiteindelijk zal ze samen met haar zus Procne, die ze door het weven van
een tapijt de ware toedracht weet te vertellen, wraak nemen op Tereus door hem zijn
gekookte zoon te laten opeten. De motieven van kannibalisme en incest raken hier
verweven. Verder zijn er nog het verhaal van de wachtelboom, de incest van Lucretia,
en het rijmpje over een vrouw die door incestrelaties ‘Mutter, Tochter, Weib’ tegelijk
wordt - een door seksualiteit ontstaan taalspel van de allure zoals Roland Barthes
die naar aanleiding van Sade heeft geduid als een vorm van perverse hermeneutiek:
‘Ten einde incest, overspel, sodomie en heiligschennis te verenigen, kontneukt hij
zijn getrouwde dochter met een hostie.’17 Het nominalisme gaat ook in deze roman
de begeerte domineren; daarom kon Moortgat al bij aanvang als volgt getypeerd
worden: ‘Hij werd een en al geest, een grimmige geest die met dunne, aan de stof
ontstegen lippen zijn afgewerkte adem tot vlijmend gesis wist om te vormen.’18 De
gemeenschappelijke passie van de twee minnaars van Coco Prima is, door en via het
begeerde lichaam, vooral het corpus van verhalen over tot taboe geworden relaties.
Voor Radstake vormt de ontdekking van het erotisch geheim een schok die hij niet
meer te boven komt. Hij pleegt in de half gezonken en verlaten woonboot van Miriam
zelfmoord - haar mythische Noorse vader-matroos achterna dus, wiens bloedband
met Coco Prima hem voor altijd ontzegd bleef - een omstandigheid die zelfs zijn
incestueuze liefde tot nep veroordeelt. Nep is uiteindelijk ook het hele verhaal.
Moortgats collega, de secretaresse De Vos Moreau, onthult ons op het einde dit
laatste geheim ook nog: dat het één en al verzonnen naamgeven is geweest om het
ware geheim te bedekken met verhalen.
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Tal van mooie vondsten moeten hier onbesproken blijven - de omkering van het
vagina dentata motief bijvoorbeeld (de vagina als maaltijd voor de minnaar), of het
verhaal over vrouwen die in de oorlog hun ‘pronkjuweel’ tonen om de ‘kanonnen af
te koelen’; of het spel met de werkplannen van Moortgat, die gedeeltelijk worden
gerealiseerd in de roman van Ten Berge zelf. Verder komt ook het wintermotief in
verband met de liefde dan toch, uiteraard op een kerkhof, op de proppen, als Moortgat
en Coco Prima, die nu meer met haar Hollandse naam Miriam wordt aangesproken
(overigens een Hebreeuwse variant van Maria Cocorina), een ogenblik van passie
in de sneeuw beleven. Daar staat ook de sterk aan Maurice Gilliams refererende
bekentenis: ‘Er is iets in mij dat de winter en de liefde met elkaar verbindt.’19 Zo is
het geheel van reminiscenties weer rond. In elk geval toont deze roman overtuigend
aan hoezeer voor Ten Berge geldt, wat aan Moortgat wordt toegeschreven:
‘omtrekkende bewegingen, daar was hij goed in. Die beheerste hij tot in de
vingertoppen.’20
Soep met balletjes - oftewel Kraftbrühe mit Einlage, zo noemde Ten Berge de
bijdrage die hij leverde aan het vriendenboek voor Geert Lubberhuizen. Hij brengt
daar tal van betekenissen, zin en onzin van een hedendaags gebruik van het begrip
‘mythe’ bij elkaar en citeert met instemming Claude Lévi-Strauss: ‘De mythe is, net
als de rest van de taal, opgebouwd uit samenstellende eenheden. Deze samenstellende
eenheden vooronderstellen de aanwezigheid van constituerende eenheden in de taal
(...) maar niettemin verschillen ze van de laatste op dezelfde manier als deze onderling
van elkaar verschillen: ze behoren tot een hogere en complexere orde.’21 Op dezelfde
manier als vlees in de ‘Kraftbrühe’ vinden we in Ten Berges proza overal versneden
elementen, taalspelen, benoemingsstrategieën en mythen, die zo het geheel een eigen,
sterkere smaak moeten geven. In het hierboven besproken werk draaiden die
mythische elementen telkens rond vrouwelijke figuren, die samen een soort
röntgenfoto van een moderne ongrijpbare vrouw moeten geven: een hedendaagse
mythe erbovenop dus. Om dit geheel af te ronden, publiceerde Ten Berge in 1990
nog twee uitgebreide verhalen van respectievelijk de Tsimshian-Indianen en de
Kwakiutl onder de titel Mijn naam is Schurft, verhalen waarin dezelfde mythische
stramienen kunnen worden aangetroffen.
‘Maar dit is een verhaal zonder vrouwen!’ roept Moortgat uit in een gesprek met de
Umberto Eco-karikatuur Andrea Pastis, in Een Italiaan in Zutphen.22 Dat moge dan
al kloppen, het is in elk geval geen verhaal zonder verborgen passies, al zitten die
ook dit keer weer verpakt in allerlei vernuftige verwijzingsspelletjes. Het gaat dit
keer om de passies van de
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bibliofilie en het schrijven. De beroemde Italiaanse bestseller-auteur, Andrea Pastis,
die zijn boeken komt signeren in Zutphen (de stad speelt als Zuidveen ook een rol
in ander werk), is daar niet zo maar aanbeland: hij komt er de oudste en kostbaarste
wiegedruk van de bibliotheek stelen, namelijk Thomas van Aquino's Super quarto
sententiarum. Hij doet dat vermomd in een monnikspij, en na lange spitsvondige
dialogen met de ons uit Het geheim van een opgewekt humeur bekende Edgar
Moortgat - gesprekken over onder meer het aleatorische in de kunst. De novelle
vormt op een aantal punten een pastiche op elementen uit De naam van de roos (er
is bijvoorbeeld sprake van een zekere Jacobus van Voragine - deze achternaam komt
ook in Eco's roman voor). Wellicht vandaar dat Eco hier Pastis heet. Maar de
gesprekken zelf vertegenwoordigen ook hier een meta-niveau waarop ironiserend
wordt gespeculeerd: ‘Artistiek gesproken geef ik de voorkeur aan geleerde personages
die twee zielen, twee temperamenten in zich verenigen’ (p. 55); ‘Een geheim verbleekt
zodra het is ontsluierd, terwijl het raadselachtige iets duurzaams bezit’ (p. 61); ‘Maar
wat is een wereld zonder constructies! Er zou geen huis, geen brug, geen beeld
overeind blijven staan. Met een kunstwerk dat die naam verdient is het niet anders
(...) Bevlogenheid en ritme komen later’ (p. 51); ‘Ik beschouw mezelf als artifex en
niet als artiest’ (p. 52); ‘Het gaat om de lancering van de verbeelding door middel
van constructie. Daarbij is de constructie de springplank en de verbeelding de sprong’
(p. 53). Deze stellingen worden door Pastis gelanceerd en zijn bedoeld als ironische
typering van Eco's werk, maar ze gelden net zo goed voor de constructies van Ten
Berge zelf. Het interessantst is echter de invoering van een personage over wie Pastis
een boek heeft geschreven: Gerolamo Cardano, zestiende-eeuwse Italiaanse
wiskundige en astroloog, één van de grondleggers van de algebra en de moderne
probabiliteitstheorie (Liber de ludo aleae). Letterlijk heeft hij dus een boek over het
kansspel geschreven, een element dat we in Ten Berges novellen aantreffen, maar
hij is vooral de grondlegger van de aleatoriek, dat wil zeggen het opzetten van een
systeem of constructie die ook door toevallige ingrediënten wordt gestuurd of
gedeeltelijk bepaald. Aleatoriek is een bekend begrip in de moderne muziektheorie
bijvoorbeeld, maar het is duidelijk dat de theorie van Cardano eigenlijk ook een
verdediging van Ten Berges eigen werkwijze bevat, waarbij constructie en verbeelding
dialectisch op elkaar inwerken om structuur en onvoorspelbaarheid in een creatief
evenwicht te brengen. In het essay over Maurice Gilliams staat een interessant
statement over de betekenis van de artifex in Ten Berges visie: ‘De ambachtelijke
kant van iedere kunstvorm is doorgaans de toegankelijkste omdat hij tot het handwerk
van de maker behoort.’23 Cardano werd ooit, in een boek
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van Oystein Ore uit 1953, een ‘gambling scholar’ genoemd, een omschrijving die je
moeiteloos op Eco zou kunnen plakken. Bovendien verwijst de hele discussie ironisch
naar diens pièce de résistance over de modernistische roman destijds: Opera aperta
- een theorie die hij met De naam van de roos zelf passend blasfemeerde. Blasfemie
en geleerdheid vormen het demonische paar dat ook Andrea Pastis tot zo'n faustische
figuur maakt. Uiteindelijk maakt hij zich los van de realiteit door te transformeren
in een kraai - zijn laatste ontsnappingskans, want Moortgat zit hem op de hielen.
Pastis komt hiermee onverwacht terecht in de wereld van de droomtijd, die zo
prominent aanwezig is in de Mythen en fabels van noordelijke volken. In de droomtijd
konden dieren en mensen moeiteloos in elkaar overgaan. Eén van de meest mythische
dieren is de raaf, in sommige verhalen is die zelfs de oervader die de wereld schept.
Is de Eco-kraai Andrea Pastis een toespeling op deze mythische raaf, een kleiner
neefje dat vooral krast en roddelt en zijn eigen grillige werelden schept in romanvorm?
Op een bepaald ogenblik loopt Pastis in elk geval van het Ravenstraatje naar de
Rodetorenstraat, terwijl hij op het einde als kraai van de toren wegvliegt richting
Italië. Pastis is hoe dan ook een prototype van de geleerde met de twee zielen, en het
is niet ongepast hem als een spiegelbeeld van Moortgat - Transmontanus - Ten Berge
te zien.
Een Italiaan in Zutphen toont ons een steeds speelsere, vrolijker Ten Berge, die
tegelijkertijd meer virtuositeit en diepgang ontwikkelt in zijn aleatorische constructies.
Het leesplezier wordt in niet geringe mate bepaald door het leggen van de puzzel en
het ontraadselen van de referenties. ‘Welluidende avantgarde’ schrijft Ten Berge
naar aanleiding van de Canto ostinato van Simeon Ten Holt in zijn Liederen van
angst en vertwijfeling. Het is een omschrijving die ook zijn eigen werk zou kunnen
typeren. De oppervlakkige misverstanden bij de dagbladkritiek ten spijt, is het lezen
van Ten Berges werk een plezier voor wie daar een beetje moeite voor wil doen. In
De verdediging van de poëzie citeert hij met instemming de criticus en dichter Randall
Jarrell: ‘De dichter lijkt moeilijk omdat hij niet wordt gelezen, omdat de lezer niet
gewend is zijn of onverschillig welke poëzie te lezen.’24
Ook in Ten Berges vaak onderkoelde stijl moeten we de warmte en de poëzie leren
lezen - want haar sterkste eigenschap is haar speelse verborgenheid.

Eindnoten:
1 Mythen en fabels van noordelijke volken. Amsterdam: Meulenhoff, 1987 (derde, herziene en
uitgebreide druk; 3 delen).
2 Zie ‘Op de terpen van het zwijgen, kanttekeningen bij het verzamelde werk van Maurice
Gilliams’. In: De verdediging van de poëzie. Leiden 1988, p.59-82.
3 Yang 24 (1988), nr. 4, p.26. Themanummer H.C. ten Berge.
4 De verdediging van de poëzie. Leiden 1988, p.96.
5 Zelfportret met witte muts. Amsterdam 1985, p.9.
6 idem, p.60.
7 idem, p.57.
8 idem, p.28.
9 idem, p.18.
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10 De mannenschrik. Over het motief van de verslindende vrouw in literatuur en mythe. Zutphen
1984;
‘Onder antropofagen. Notities over kannibalisme in fantasie en werkelijkheid’. In: De verdediging
van de poëzie. Leiden 1988, p.31-58.
11 Het geheim van een opgewekt humeur. Amsterdam 1986, p.55.
12 idem, p.118-119.
13 idem, p.131.
14 idem, p.131.
15 idem, p.134.
16 idem, p.133.
17 Roland Barthes, Sade, Fourier, Loyola. Amsterdam 1984, p.163.
18 Het geheim van een opgewekt humeur. Amsterdam 1986, p.15.
19 idem, p.197.
20 idem, p.14.
21 ‘Kraftbrühe mit Einlage, of: wat een mythe (niet) is’. In: Aan het werk. Amsterdam 1981,
p.13-25.
22 Een Italiaan in Zutphen. Amsterdam 1991, p.72.
23 De verdediging van de poëzie. Leiden 1988, p.74.
24 idem, p.20.
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K. Michel
Het lot van het zuurkoolvat
H.H. ter Balkt
Mijn broer belt op. Hij is bezig een vermoeiende stapel geschiedenistentamens na te
kijken en wil even kletsen.
‘Weet jij waar katoen vandaan komt,’ vraagt hij.
‘Ja, hoezo?’
‘Geef eerst antwoord.’
‘Katoen komt van een plant, het groeit aan een struik.’
‘Weet je wat een van de studenten dacht? Die dacht dat katoen komt van de
mèèèèèh. Hij heeft anderhalf kantje volgeleuterd over de schapenteelt en de
katoennijverheid in Lancashire in de achttiende eeuw. Stel je voor. Hij beweert dat
een overvloed aan schapen verantwoordelijk was voor het op gang komen van de
industriële revolutie.’
‘Hij kent de herkomst van zijn kleren niet.’
‘Iedereen weet dat de katoennijverheid een van de motors van de industriële
revolutie was. Maar om de start van dat gigantische proces toe te schrijven aan een
overvloed van schapen, dat is klokken en klepels.’
Ik kon het niet laten om mij voor te stellen hoe deze student zou reageren op de
gedichten van Ter Balkt. Als je niet weet waar katoen vandaan komt wat moet je dan
met de wan, de vlashekel, de vogelwikke, het herderstasje, de nachtschade? Zoveel
voorwerpen, zoveel gewassen die uit het directe zicht en uit de herinnering zijn
verdwenen. En wat weet zo'n student van de industriële revolutie waarvan de
geschiedenis veel minder ver weg is, vooral op het platteland veel nabijer is, dan hij
denkt.
Ter Balkt heeft verschillende malen over wevers en over katoen geschreven, en
zijn hele werk is doortrokken van de spanning tussen de oude plattelandsbeschaving
en de industriële revolutie. In zijn werk worden allerlei (bijna) vergeten voorwerpen,
planten en dieren beschreven en tot leven geroepen. Aldus worden ze voor de
vergetelheid behoed; hij gedenkt ze (sovegna vos) in een eigenzinnige stijl vol
melancholie, humor en woede. ‘Zijn poëzie trekt als een stoet carnavalswagens vol
bijtende spot en verwijt ten strijd tegen de nacht en tegen het modderzwarte vliegwiel
van de geschiedenis,’ schreef Tomas Lieske.
In de bundel Groenboek (1973) staan vier katoengedichten waarin Ter Balkt op
korte maar krachtige wijze het landelijke leven schetst en de
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drastische inbreuk die de industriële revolutie daarop pleegde. In het eerste gedicht
schrijft hij:
Dat was een groen land, oostwaarts: met heide
Klinkende wagens, achter moerassen gelegen
Onvindbare heuvels & essen, eens in zes jaren
Door dronken postiljons op krakend koetsrad
Bevaren; herberg wiegend met je hammen.
Rauwer dan de bijl die blauw als de trouw
De berk brak en t heideveld omkeerde, op de rand
Van de wereld, ploegden en paarden de boeren,
Sprong & rolde leven; stoof geel zand, vruchtbaar
Als een dood kalf; jeneverbes kruidt de rust.

In het derde gedicht staat:
Katoen vervloekt jouw tirannie die boeren
Uit hun akkers floot, fabrieken schiep
(...)
Hard melkt de hand van de katoenprinsen de
Spinners en spoelers: zij zijn slechts vee.
De steden van steen. De heide krimpt ineen,
Winters wordt de rook, uitgespuugd over de heide!
Kookpot van weleer roest in de weegbree. Zwart
Tuimelt de schemer over de uitgeputte wever.

In deze gedichten zien we ook het landschap waarin een groot deel van Ter Balkts
poëzie zich afspeelt. Het is een boerenlandschap dat door de industrialisatie en de
moderniteit is ontwricht. In dat landschap botsen de oude plattelandsbeschaving en
de moderniteit op elkaar. Niet voor niets begint zijn eerste bundel met een afdeling
die ‘slagvelden’ heet. Dat botsen is ook terug te zien in de heftige en hoekige ritmen
en in de vreemde beeldencombinaties die Ter Ballet hanteert. Middeleeuwse beelden
en moderne beelden staan dwars naast elkaar. De aardappelsorteermachine vergelijkt
hij met Parcival, de benzinepomp noemt hij de vijfde evangelieschrijver en over de
Donau schrijft hij: ‘deze rivier komt uit egypte / een aluminiumstroom van
vliegtuigvleugels / glinsterend als het verenpak
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van de adelaar / die Flight 505 speelt op haar cither’. Het gevolg van deze met veel
lef gepresenteerde strapatsen is, dat het beeld van de moderne tijd drastisch wordt
bijgesteld, en het er ineens veel minder ‘clean’ uitziet. En het platteland wordt niet
als een idylle afgeschilderd, maar als een hybride locatie waarin oud en nieuw
geassembleerd lijken als betrof het een werk van Joseph Beuys.
Herman Hendrik ter Balkt werd in 1938 geboren in Usselo, een dorp onder de
rook van Enschede, de stad waar zich aan het einde van de vorige eeuw een bloeiende
textielindustrie ontwikkelde. Een groot deel van zijn jeugd bracht hij door op de
boerderij van zijn tantes. Daar maakte hij het boerenleven mee zoals het eeuwenlang
relatief onaangetast had plaatsgevonden, vlak voor het door de naoorlogse
modernisering van het agrarische bedrijf werd veranderd en verdonkeremaand. Dit
versnelde proces ervoer hij aan den lijve.
Sinds zijn debuut in 1969 heeft Ter Balkt een roman, een aantal toneelstukken en
een tiental poëziebundels gepubliceerd. Zijn eerste bundels publiceerde hij onder de
naam Habakuk II de Balker. ‘Want de steen roept wraak uit de muur, en de balk
beantwoordt hem uit de binten’ staat er geschreven in het Boek van de profeet
Habakuk in het Oude Testament. Met ingang van de bundel Waar de burchten stonden
en de snoek zwom (1979) liet hij het pseudoniem varen. In de jaren tachtig publiceerde
hij een aantal prachtige bundels die hem zonder meer tot een van de belangrijkste
Nederlandse dichters maken. Zijn poëzie is door de jaren heen iets ingetogener
geworden, maar heeft niet aan scherpte en felheid ingeboet. In 1990 verscheen de
bundel In de kalkbranderij van het absolute. Die bundel kan worden beschouwd als
een bolle spiegel waarin de karakteristieke figuren en thema's van zijn werk zichtbaar
zijn. Ter Balkt citeert uit eerdere bundels en neemt drie herschreven gedichten op.
De wikke en de Angelsaksische minnestreel Deor die in zijn eerste bundel
voorkwamen, spelen ook nu weer mee in een gedicht dat eindigt met de regels:
‘Bekermos tot slot: mors geen goud op je drempel. / Schuw doorsneden essen. Een
vrije stem reist.’ De dollartekens zijn duidelijk niet aan Ter Balkt besteed. Wederom
wijdt hij een gedicht aan een tegendraadse dichter, Oswald von Wolkenstein, en
schrijft hij een elegie, dit keer niet over een familielid maar over Jan Gas. Dit
heerschap dat de zeventiger en tachtiger jaren symboliseert, maakte het luchtruim
onveilig in zijn vliegtuigje dat ‘De geest van de Eendagsvlieg’ heette. Ook staat er
weer een hilarisch gedicht over een firma in de bundel: de gekke verhuizers J.W.D.
in 't Dal die uitsluitend rook uit de huizen verhuizen op vrijdagmiddagen in de winter
en die noch op zaterdagen noch op dinsdagen verhuizen want dan eten zij saté uit
containers. Zijn fascinatie voor Oost-Europa komt tot
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uiting in een prachtig politiek gedicht over de omwenteling in Tsjechoslowakije:
‘Kaarsen licht de sloop bij van de kooi: raaf of adelaar ontsnap. Eg, daal af van je
muur. Kom, rij uit gele, vrolijke en bonte wagens: tegen de nacht’. Het vaak
terugkerende thema van de maatschappelijke positie van de dichter wordt deze keer
vertegenwoordigd door een gedicht over het onderdrukte protest in Peking: ‘In juni
bloeiden op dat plein papaver en gentiaan (...) woest doemden voerlieden op in hun
maaidorsers van steen (...) de dichter is maar blinde vlier, hij zwijgt en zinkt in de
wind die aan hem wringt.’ In het herschreven gedicht ‘de weesboom’, dat gaat over
de staak die op het hooi wordt gelegd zodat het niet van de hooiwagen valt, wordt
de teloorgang van het oude platteland bezongen: ‘droeve hersenen waren de vaalten
/ op de bestofte erven’. Aan de teloorgang van de moderne wereld wijdt Ter Balkt
twee adembenemende gedichten: een over de deportering van de bewoners van het
atol Bikini dat men voor atoomproeven gebruikte en een over het nieuwerwetse
verschijnsel van de spacejunk, dat wil zeggen het afval van raketten en satellieten
dat in de atmosfeer rondom de aarde cirkelt en daar het leven onveilig maakt:
Door fruitvliegjes ingesneeuwd
ravenoog, staart naar de maan

Een tijdje geleden woonde ik een lezing bij over het werk van Ter Balkt. In de
inleiding werd hij getypeerd als ‘een Greenpeace-dichter’. Ik begreep wel ongeveer
wat hiermee werd bedoeld, maar vond het ook een voorbeeld van het spannen van
de wagen voor het paard. Ter Balkt schreef al over technologische uitwassen en over
de vervuiling te land, ter zee en in de lucht voordat Greenpeace bestond en voordat
‘het milieu’ was ontdekt als een ‘major issue’. In een van zijn vroegste gedichten,
‘Uit zee’, wordt in slechts twintig regels de hele evolutie en de desastreuze
verschijning van de mens beschreven:
Uit zee
de haai en de kwal in zich
kwam de mens vervaarlijk
gehoornd stormende
over de heuvels, woedende
hoorndrager werd hij, geschubd
met ijzer, reminiscentie
aan zijn zeetijd, viste
hij de zee leeg, de lucht
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hakte de bossen
andere verblijfplaats
en vindplaats van fabels
hakte & sloeg, sloeg & hakte.
Uit zee! Uit zee gekomen!

In de kalkbranderij van het absolute bevat ook een gedicht over de zee waarin hij
het heeft over ‘vaten die hun zuurzoete regens alle uitgieten in de zee’. Wij zijn
inmiddels gewend om dit soort gedichten te classificeren als milieu-poëzie. Maar
Ter Balkt houdt zich niet bezig met ‘het milieu’. De term zelf verraadt een verkeerd
perspectief; veel te gedistantieerd en veel te abstract. Het woord maakt het tot een
categorie, en plaatst het ver van ons. Het ‘milieu’ is altijd daarginds, elders dan waar
wij ons bevinden. Ter Balkt schrijft over zijn ‘omgeving’, en hij doet dit niet als een
afstandelijke waarnemer maar als een deelnemer. Hij is verbonden met alles in zijn
omgeving, hij is deelnemer en lotgenoot.
De wijze waarop hij verbonden is met zijn omgeving is tegelijkertijd heel
vanzelfsprekend (ik zou bijna zeggen ‘natuurlijk’) en heel ongewoon, in de zin van
onmodieus. Hij leeft samen met alles wat zich om hem heen bevindt: de voorwerpen,
de mensen, de dieren, het hele landschap. Daarbij hanteert hij geen antropocentrisch
perspectief; dat wil zeggen de mensen staan niet centraal, ze zijn niet belangrijker
of ‘hoger’ dan de andere aanwezige elementen. Ter Balkt beschrijft met dezelfde
betrokkenheid het leven van het worstmolentje als het leven van achterneef O.O.
Voor hem zijn de dingen ook geen ‘dingen’ zoals ze in de moderne poëzie vaak
een rol spelen. Daarin figureren ze als de zwijgende tegenspelers van het menselijke
bewustzijn, als de representanten van de keerzijde van het menselijke bestaan. De
dingen zijn dan de schaduwgestalten van het bewustzijn van de taal; zij verkeren aan
gene zijde. Tussen hen en de mens bevindt zich een gapende leegte, een afstand die
door de talige reflectie is opgeroepen en die paradoxalerwijs door middel van taal
overbrugd moet worden. De Franse dichter Ponge bijvoorbeeld probeert die afstand
te overbruggen door paradoxalerwijs de taal zo in te zetten dat het zwijgen van de
dingen gaat doorklinken in de beschrijvingen van hun bestaan. Hij probeert het
bewustzijn niet boven het beschreven object te laten zweven maar te laten raken aan
het bestaan van het object. Al schrijvend poogt hij de beschrijvende taal in het object
te laten opgaan.
Ter Balkt heeft van deze problematiek geen last, zijn houding ten opzichte van de
dingen is een andere. Je zou zijn houding kunnen typeren als pre-kantiaans. Geen
epistemologische twijfel, geen gedichten die gaan
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over de procedure van hun ontstaan, geen afstand tot een vermeend Dingan-sich.
Geen distantie ten opzichte van de dingen maar betrokkenheid. Hij leeft samen met
de dingen en hij leeft met hen mee. Het lot van het zuurkoolvat gaat hem net zo aan
het hart als het lot van de boerenknecht Frederik van der Heide.
Op een rare manier loopt hij daarmee achter op de moderne ontwikkeling en tevens
loopt hij vóór. Want de poging van dichters als Ponge om de afstand tussen mensen
en dingen, tussen taal en stilte, te overbruggen door het talige bewustzijn tegen
zichzelf uit te spelen is een nobele maar hopeloze onderneming. Het levert prachtige
gedichten op, maar als ethische of politieke strategie snijdt het weinig hout. De
afstand te overbruggen door een zelfbewuste knieval...?
Nogmaals: Ter Balkt doet dit niet, zijn houding ten opzichte van zijn omgeving
is die van een deel- en lotgenoot. Als zodanig toont zijn poëzie een ethische en
politieke benadering van zijn omgeving die je voorbeeldig zou kunnen noemen, een
niet-christelijke, niet neo-primitieve, niet modieus groene eerbied en aandacht voor
alles wat bestaat, alles wat aanwezig is en als onderling verbonden geheel zijn
‘omgeving’ vormt. Deze formuleringen klinken ongetwijfeld stichtelijker dan Ter
Balkt zal bevallen. Ka! Sela!
In al zijn bundels staan gedichten waarin dichters worden toegesproken. Meestal
zijn het strijdbare oproepen tot oproer. ‘Mr Zoot Horn Rollo hit that long leaning
note and let it float.’ Daar begon hij al mee in het motto van zijn eerste bundel en hij
is daar onverminderd mee doorgegaan. En passant publiceerde hij ook nog een
vermakelijk stuk in De Revisor (1986) waarin hij het dorpje Nooitgedagt, woonplaats
van de interpreten, de lucht in blies. Met veel flair onttrok en onttrekt hij zich aan
de verbodsborden ‘Verboden de dingen te voederen’ en ‘Geniet, maar dicht met
mate’. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Ter Balkt de enige dichter is die erin is
geslaagd om zich dóór Lucebert heen te schrijven. Recentelijk beantwoordde hij een
vraag naar de huidige stand van zaken door te herinneren aan Vinkenoog die in 1952
in de bloemlezing Atonaal de lezers en dichters aanspoorde om nu eens het paard
achter de wagen te spannen in plaats van ervoor. ‘Het strijdtoneel overziend in de
herfst, om precies te zijn in de maand november van het jaar 1990, zie ik nu overal
paarden. Maar waar zijn de wagens’ (Tirade, januari 1991). Verderop in zijn reactie
hekelt hij allerlei ‘lieflijke’ Nederlandse eigenschappen en pleit hij voor een poëzie
die zich laaiend en loeiend afwendt van het calvinisme. Strijdbaar en vitaal eindigt
hij zijn stuk met de oproep ‘Kom, barmhartigheid. Rij uit, wagens’.
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Marc Reugebrink
De strijd om een bestaan
Huub Beurskens als bewegingskunstenaar
‘Ik zie me steeds meer de dingen naar mijn eigen dood gaan staan!’ schreef Huub
Beurskens (1950) in zijn vijfde dichtbundel, Het vertrek (1984). Het klinkt nogal
verontrust, en wie het werk van deze dichter, prozaïst en essayist tot aan het
verschijnen van deze bundel ook maar enigszins gevolgd had, begreep onmiddellijk
waarom.
Nog in zijn twee jaar eerder verschenen essaybundel, Schrijver zonder stoel,
bepleitte Beurskens in het titelessay over kubisme en poëzie vol overtuiging een,
wat hij noemde: aspectivische kunst. Zodra de mens zichzelf tot centrum van de
wereld verklaart, zo stelde hij, wordt de mythe - door hem omschreven als ‘het geloof
in de dingen’ - verdrongen door een abstracte werkelijkheidsopvatting waaraan alle
verschijnselen in de werkelijkheid ondergeschikt worden gemaakt. De kunstenaar,
de dichter, de schrijver neemt plaats op zijn stoel, wordt Eenoog en gaat uit van ‘het
perspectivische standpunt waar nog lineariteit, chronologie en hemel bestaan, waar
alles gevangen wordt in een fuik van geordende vluchtlijnen die in een gefixeerd
punt samenkomen’. Om de wereld in die fuik te vangen, neemt de kunstenaar zijn
toevlucht tot ‘de eliminatietechniek, het vereenvoudigingsmechaniek, de abstracte
methode’, om zo uit te komen bij wat Beurskens noemt ‘de meest abstracte visie op
de werkelijkheid die de mens heeft bedacht’. Die visie leeft in de westerse kunst- en
literatuurgeschiedenis voort onder de naam ‘realisme’ en is blijkbaar zo hardnekkig
dat zij, ondanks de pogingen van avantgardisten aan het begin van deze eeuw om
met haar af te rekenen, tot op de dag van vandaag opgeld doet.
Voor Beurskens reden genoeg om anno 1982 nogmaals met kracht te wijzen op
het werk van die schilders (onder anderen Cézanne, Braque, Gris) en die dichters
(onder anderen Benn, Ponge, Trakl)1 die hun dominante plaats hadden opgegeven
en niet langer trachtten de objecten in de werkelijkheid binnen het perspectief van
een abstracte visie te dwingen, maar die zich om de objecten heen bewogen, uit hun
stoel waren gekomen en zich weer voor de dingen zelf interesseerden; het waren
kunstenaars voor wie ‘de dingwaarde van het werk’ het uitgangspunt vormde en die
‘het kunstwerk niet als spiegel, medium of gebruiksvoorwerp, maar
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als concreet geworden proces’ zagen. Reden ook om dit aspectivisme voor de
Nederlandse literatuur te eisen en het te signaleren waar het reeds aanwezig was,
bijvoorbeeld in het werk van Willy Roggeman, Wiel Kusters en Th. van Schoonhoven.
In een essay over de debuutbundel van de laatste omschrijft Beurskens de door hem
voorgestane literatuur als: ‘Streven naar prismatische maaksels die door hun
deviatiemogelijkheden boeien, gedichten waarin iedere regel, ja zelfs ieder woord
een geslepen facet van de hele steen kan zijn, een beeld op zich dus, of gedichtenseries
waarbinnen ieder gedicht de fonkelende transparantie van dit facetachtige kan bezitten,
los van de wetmatigheden van de chronologica, niet plaatsgebonden, slechts
gegroepeerd rond een gemeenschappelijk centrum, een centrum dat anderzijds alleen
bestaat bij de gratie van de groepering van de facetten.’
Het is niet moeilijk om Beurskens' tot dan toe gepubliceerde werk te verbinden
met het hier geformuleerde streven. De bundels Blindkap (1975), Cirkelgang (1977),
Op eigen schaduw hurken (1978) en Vergat het meisje haar badtas maar (1980)
bezorgden hem dan ook de naam een streng-avantgardistisch dichter te zijn die
‘geobjectiveerde’, ‘koel-afstandelijke’, ‘monolithische’, ‘ding-achtige’ poëzie schreef,
om enkele van de veel gebruikte trefwoorden te citeren. Het was een poëzie waarin
van woorden ‘heerlijk stenen brood’ werd gemaakt, zoals hij schreef in Cirkelgang,
een poëzie die is waarover zij gaat. Zo leest men in dezelfde bundel:
een monoliet (uit de zwoelte
in zandkorrels zwijgen en echo
van de zon valt de gestorvene
in ontbinding en teniet
doch de dode spoorloos samen,
zoals beloofd werd, nu wordt het
beleefd, met zijn beeld van zwart
graniet met rond het hoofd een ijle
sterrenwind) van volmaakte koelte.

Men beleeft hier de samenval van de dode met zijn beeld: uit de zwoelte ontstaat de
koelte, het gedicht verhardt tot de monoliet die het beschrijft.
Ook in Beurskens' proza kan men het streven naar ‘prismatische maaksels’
terugvinden. In De leguaan (1979), zijn eerste prozaboek, leest men: ‘Het gesloten
wereldbeeld voorbij, het gesloten personage voorbij. De tijddraad is geknapt. De
personages hebben hun afsplitsingen, een cen-

Het literair klimaat 1986-1992

222
traal “ik” bestaat al haast niet meer (...). De nieuwe complexiteit, waarin
mogelijkheden van even groot belang zijn als de realiteit (...).’ Deze overwegingen
maken van De leguaan een boek dat volledig in zichzelf besloten is, dat niet verwijst
naar iets buiten zichzelf, maar kunstding blijft. Over de hoofdpersoon, de
geschiedenisleraar Adelaar, schrijft Beurskens dat ‘alleen zijn boekfacet, de boekzijde,
de bladzij’ kan worden blootgelegd. Adelaar zelf geeft voortdurend blijk van zijn
belangstelling voor het bewegingloze: voor het roerloze van de fossielen - ‘Het liefst
zou hij hele dagen ingeïnkt door de stad willen lopen, rollen, zich ergens op of
tegenaan willen drukken,’ kortom: zelf fossiel willen zijn -, en voor de
bewegingloosheid van de leguaan uit de titel - ‘Het enige hier wat niet bewoog en
toch leefde’. Hij streeft ernaar ‘een literaire stijlfiguur te worden, een denkspoor’,
en aan het slot van het verhaal giet hij zichzelf via een ingenieus systeem in beton.
In Noordzeepalmen (1980) keert hij terug - inderdaad als was hij een literaire
stijlfiguur geworden -, nu als Johan Adelaar, verliefd op een dertienjarig schoolmeisje.
Maar ook in dit boek wordt ieder verband tussen de in het boek beschreven voorvallen
en een mogelijke werkelijkheid daarbuiten doorgesneden: de lezer weet niet of het
verhaal dat hij leest nu ‘werkelijk gebeurt’ of zich alleen maar in de verbeelding van
Adelaar afspeelt. Niet voor niets roept Beurskens aan het eind van deze roman de
lezer middels een citaat (niet voor niets van Robbe-Grillet) op, de ‘film’ die hij gezien
heeft aan de maker ervan te vertellen: ‘Vous avez vu le film. J'aimerais que vous,
vous me le racontiez. Ce serait passionnant!’ En ook De stroman uit 1982 breekt met
de idee van het kunstwerk als een op een bepaalde wijze geslepen spiegel van ‘de’
werkelijkheid. De roman wordt als het ware zelf de (st)roman uit de titel2, een op
zich willoos werktuig in de handen van de lezer die, door het spel met fictie en
werkelijkheid in de roman zelf, een invulling moet geven aan de daarin beschreven
‘gebeurtenissen’. Na de schrijver moet ook de lezer uit zijn stoel komen en zich om
het verhaal heen bewegen.
‘Ik zie me steeds meer de dingen naar mijn eigen dood gaan staan!’ - men begrijpt
de verontrusting. Een dichter/prozaïst die tot dan toe steeds op de onvergankelijkheid
van de dingen heeft gewed, moet toezien hoe die dingen zelf in de greep van het
verval komen. En met die constatering verandert zijn literatuur.
‘Nee woorden waren ruïnes vanaf hun begin’, zo schrijft hij nu in Het vertrek. En
onmiddellijk is het gedaan met de compacte poëzie uit zijn eerdere bundels waarin
‘ieder woord een geslepen facet van de hele steen’ moest zijn; onmiddellijk is het
gedaan met de ‘harde montage’, de ‘fossilering’, zoals Beurskens zijn schrijfmethode
noemde3, een methode waarin door het wegstrepen van lidwoorden, door het botsen
van substan-
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tieven, door het opbreken van de grammatica gestreefd werd naar gedichten ‘die het
langer uithouden dan hun maker’, zoals de standaardformulering luidt. Daarvoor in
de plaats komen in Het vertrek gedichten die op het eerste gezicht een ronduit
onbeholpen indruk maken, met omslachtige, hortende, stotende formuleringen, met
opzettelijke volrijmen die men normaliter alleen in sinterklaasgedichten zou
verwachten: ‘met hoeveel geliefden was men al aan zee en kon er nooit / verder dan
een vinger in een snee? daarom rijden de treinen / er ook niet door op goed geluk
maar wachten, als men weer / op gedachten gekomen is rijden ze naar mens achterland
terug’, zo schrijft hij in het ene gedicht, en in een ander: ‘onder het zetten van voeten
beweegt zandkleurig het zand / landaf zijwaarts van getalloos heel erg kleine krabben’;
weer elders: ‘de zon die het scheen dat een schaduw / haar doorhad uit de kamer
vertrok zodat / heel de schaduw het vertrek bezat’; of het volgende, uitgesproken
dreinerige gedicht, waarin het gebruikte rijm in de voorlaatste regel plotseling wordt
doorbroken (kan waar men hier nu juist kon verwacht) en zo de indruk van
onhandigheid nog eens versterkt:
een hoogbejaarde dame op een terras
dat zich koesterde in de zon toen
zich daar een gesprek ontspon waar
of niet waar daar ging het om maar
waar zij niet tussenkomen kon
niet verder kwam dan driemaal ‘ik’
dus tot het laatst wil het ik in de zon
en ik wist hoe als ik nu wegging ik eeuwig
bij je blijven en jij mij altijd verlaten kan
daar op dit perron.

Het zijn zulke gedichten die critici ertoe brachten in het werk van Beurskens een
wending te constateren, daarbij geruggesteund door het één jaar na Het vertrek
gepubliceerde Slapende hazen - een verhalenbundel waarin Beurskens onmiskenbaar
terugkeerde naar zijn jeugd in Limburg (hij werd in Tegelen geboren), naar de
gebeurtenissen in het leven van het zesjarige jongetje dat hij ooit was, compleet met
foto's van de jonge Huub, staande tussen een kloostertafel en een vaas met witte
bloemen, met een speelgoedvliegtuig voor de achterdeur, of met de bouvier Sita (of
Robbie of nog weer een andere) in de ren achter het huis, foto's ‘afkomstig uit
particulier bezit’, zoals in de Verantwoording achter in het boek staat vermeld.
Of men hier van een wending in het werk van Beurskens kan spreken,
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vraag ik me af - in ieder geval niet als daarmee bedoeld zou zijn dat Beurskens in
Het vertrek en Slapende hazen weer terugkeert naar een perspectivisch standpunt
Slapende hazen is weliswaar een bundel vol herinneringsverhalen, maar de scheiding
tussen het heden waarin de herinneringen worden opgetekend en het verleden dat
als herinnering opgetekend moet worden, ontbreekt hier. Het zesjarige jongetje dat
hier herinnerd wordt, verbindt zich onmiddellijk met de schrijver die hij is geworden,
en daarmee wordt de traditionele vorm voor herinneringsverhalen op zijn kop gezet.
‘Ik ben het jongetje,’ zo noteert de schrijver naar aanleiding van een jeugdfoto. ‘Nee,
zegt het jongetje, dat ben ik. Hij heeft gelijk (...). Ik bedoel dan ook: dat jongetje was
ik. Ik? kijkt het jongetje me verwonderd aan. Ik ben van mij, zegt hij. Je was van
jou, verbeter ik. Ik lach, ik heb alle begrip voor het bevattingsvermogen van een
zesjarige. Maar je bent nu niet alleen meer van jezelf, maar ook van mij. Ik zeg het
hem met een intonatie die zo vriendelijk mogelijk is. Maar zie ik tranen in zijn ogen?’
Het jongetje wordt hier al op de eerste pagina de dood aangezegd: er wordt hem te
verstaan gegeven dat hij niet als ‘ik’ kan bestaan, noch ooit bestaan heeft; hij wordt
als het ware uit zichzelf ontvoerd. In dit eerste verhaal ook letterlijk: de ik-schrijver
tracht het ik-jongetje uit de kerk te ontvoeren waar de laatste op het punt staat heilige
communie te doen. Die poging mislukt: de ik-schrijver wordt door de vader van het
jongetje (en dus door zijn eigen vader) in elkaar geslagen. Dat neemt niet weg dat
het verhaal zelf het bewijs vormt van de ontvoering die in het verhaal mislukt; het
wordt immers door het ouder, man en schrijver geworden jongetje verteld. Omgekeerd
moest de ontvoering van het jongetje in het verhaal wel mislukken, anders had de
schrijver het verhaal niet kunnen vertellen. Dat na dit alles het ‘ik’ van het jongetje
in de verhalen allerminst stabiel blijkt te zijn, zal wel niemand verbazen. Het jongetje
is voortdurend aan allerlei metamorfosen onderhevig: hij verandert in een haas en
zelfs, in het titelverhaal, in een kinderlijkje dat hij tussen de struiken vindt, en dat
door zijn geschrokken vader ijlings een gestroopte haas wordt genoemd om hem te
misleiden.
Ook Het vertrek is geen terugkeer naar het gedicht als spiegel, medium of
gebruiksvoorwerp. Beurskens erkent in deze bundel weliswaar de onhoudbaarheid
van het ‘ding-gedicht’, maar die erkenning is tegelijkertijd de reden voor zijn
bezorgdheid. Was het ‘ding-gedicht’ althans nog de bevestiging van een bestaan
zonder valse perspectieven in een wereld die door het wegvallen van alle metafysica
steeds verder desintegreerde, nu schrijft hij in Het vertrek: ‘Ik hoorde voor een
volledig duistere spiegel een spiegel staan. Kun jij ze verstaan?’ De duistere spiegel
die het gedicht voor hem was - en die door zijn duisterheid aandacht vroeg voor
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zichzelf als object en niet voor de (onmogelijk nog) te spiegelen werkelijkheid wordt door de constatering dat ook de objecten aan verval onderhevig zijn zowel
eindeloos verdubbeld als onzichtbaar. Of, anders gezegd, de beweging rond de
objecten die Beurskens in Schrijver zonder stoel bepleitte, wordt hier nu aangevuld
met de beweging van die objecten zelf, en dat leidt tot een eindeloos vertrek van
alles uit alles, tot de onmogelijkheid van een daadwerkelijk bestaan van wat dan ook.
De veranderingen die zich met Het vertrek en Slapcnde hazen in het werk van
Beurskens voordoen, duiden dus in geen geval op een terugkeer naar datgene wat
hij van meet af aan bestreden had: het perspectivisme van de zogenaamde ‘realistische’
literatuur. Integendeel, de verandering in zijn werk is het logisch gevolg van een
ontwikkeling die zich al in Schrijver zonder stoel aankondigde. Beurskens stelde
zich in het titelessay van die bundel weliswaar op als volbloed avantgardist en eiste
daarin zelfs dat het ‘ik’ in de poëzie afgeschreven moest worden en dat de metafoor
moest worden uitgebannen, maar in het laatste essay uit de bundel - met de
veelzeggende titel ‘Contra of vervolgens. Het verlaten van standpunten’ - schrijft hij
dat het ‘ik’ zijn gedichten weer moet binnenkomen, ‘ondersteboven, dan zie je het
beste dat het van vlees is, ik’. In datzelfde essay stelt hij dat kunst als vadermoord
nog steeds een actueel gegeven is, maar dat de kunstenaar zelf - en daarmee al zijn
vorige werk - hier als de vader gezien moet worden, ‘het nieuwe kunstwerk als
vadermoordenaar’. Deze constante vadermoord dient dan ook niet een vernieuwing
in literair-historische zin - hij is er ook in het titelessay van de bundel al van overtuigd
dat de ‘aspectivische (...) poëzie geen stijl of groepsvorming zal/kan opleveren’ maar houdt verband met zijn verlangen een beginnend kunstenaar te blijven. ‘Eén
enkel ding lijkt me ondraaglijk voor een kunstenaar: het gevoel dat hij niet meer aan
het begin staat,’ schreef Pavese al.
De verandering in het werk van Beurskens laat zich misschien het best omschrijven
als een verschuiving van een literatuuropvatting waarin het stilleggen, verharden en
afkoelen, het dood- en daarmee eeuwig-maken een belangrijke rol speelt, naar een
opvatting over literatuur waarin het verval op de voorgrond treedt. Het literaire werk
als ding wordt vervangen door het literaire werk als beweging. Of anders gezegd:
Beurskens zoekt niet meer naar literatuur die het langer uithoudt dan zijn maker,
maar naar literatuur die mikt op het moment.4
De verhalen in Slapende hazen geven al een eerste indruk van het soort literatuur
dat we ons hierbij moeten voorstellen. De verbinding tussen de ik-schrijver en het
jongetje dat hij was, maakt duidelijk dat de verstrijken-
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de tijd zoiets als een solide ‘ik’ uitsluit. Het is de schrijver niet mogelijk het jongetje
als een gefixeerde herinnering (als een foto) af te beelden. Die constatering maakt
eigenlijk het verhaal zelf onmogelijk: als de schrijver op zesjarige leeftijd geen stabiel
‘ik’ bezat, dan bezit hij dat ook niet op het moment van schrijven en is er dus ook
geen basis van waaruit hij het verhaal zou hebben kúnnen schrijven. Het leidt tot de
paradox dat het verhaal als verhaal borg staat voor zijn aanwezigheid, terwijl het in
wat het vertelt duidelijk maakt dat die aanwezigheid onmogelijk is. Het verhaal vormt
op die wijze een contrast met de daarbij afgedrukte jeugdfoto waarop het zich baseert,
maar tegelijkertijd krijgt die foto door het verhaal een andere betekenis: zij toont niet
langer wat was, maar vooral: wat niet meer is, en zelfs: wat nooit als zodanig heeft
kunnen zijn. De foto vormt zo, net als het verhaal, het ongerijmde bewijs van het
bestaan van de zesjarige, en daarmee: van het bestaan van de schrijver. Het verhaal
wordt een moment, geen momentopname, maar een ogenblik, iets voorbijgaands,
dat desalniettemin blijft bestaan.
Ook de gedichten in Het vertrek ademen deze sfeer van paradoxale aanwezigheid.
De onhandigheid van de formuleringen dient om duidelijk te maken dat in het licht
van het alomtegenwoordige verval spreken en schrijven onmogelijk zijn geworden,
maar tegelijkertijd bestáán de gedichten, zijn ze wel degelijk geschreven. Bovendien
kan men bij die onhandigheid de nodige vraagtekens zetten. Zo refereert de dichter
in het hiervóór geciteerde gedicht over de hoogbejaarde dame in één regel drie keer
aan zichzelf middels het woordje ‘ik’, een regel die - geïsoleerd gelezen - de paradox
van de aanwezigheid lijkt uit te drukken: ‘en ik wist hoe als ik nu wegging ik eeuwig’.
Het eerste ‘ik’ is stabiel, ‘wéét’ iets, het tweede ‘ik’ vertrekt, het derde is eeuwig.
Bovendien identificeert de dichter zich door driemaal met het woordje ‘ik’ aan
zichzelf te refereren met de hoogbejaarde dame ‘die niet verder kwam dan driemaal
“ik”’, en onderstreept hij daarmee wat hij in de daaropvolgende regel zelf concludeert:
‘dus tot het laatst wil het ik in de zon’, ongeacht of dat ‘ik’ nu ‘waar / of niet waar’
is. De conclusie dat alles aan verval onderhevig is - de doorbreking van het rijm in
de voorlaatste regel maakt dat nogmaals duidelijk: de tegenwoordige tijd van kan
waar men op grond van het rijm kon zou verwachten, actualiseert de mogelijkheid
tot verlaten - roept het verlangen op naar het moment dat blijvend is, naar een
eeuwigdurend moment dat desalniettemin moment blijft en dus voorbijgaat: een
onmogelijk verlangen. Of, zoals Beurskens het in een ander gedicht formuleert:
‘waren we maar vast van woorden die uit zichzelf zichzelf / uitwisten tot vlees dat
was of is of is geweest’.
Niet zelden drukt Beurskens het verlangen uit als de wens het bestaan
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van de dingen voor te blijven: ‘“wij vergaan”. hopelijk om als de dingen te bestaan.
// de dingen vertrekken niet de dingen zijn dus / nooit ontstaan? “- wat kijk je me
aan?”.’ Wat niet ontstond, kan niet vergaan; wat niet geboren werd, kan niet sterven.
In Hollandse wei en andere gedichten (1990) wordt dat verlangen dan ook als de
meest perfecte liefde, die van een prenataal samenzijn, geformuleerd: ‘Zo'n liefde,
ach. Wij hebben een louter wee vermoeden / van dat zich ongeschonden hevige
doorbloeden’ - een motief dat terugkeert in verscheidene van de groteske verhalen
uit Badhok (1988): in het verhaal over de navelloze jongen die in een huis een op
Kim Novak gelijkende vrouw gegijzeld houdt, in het verhaal ‘Belgrado’, waarin de
hoofdpersoon verandert in ‘een kleine, veerkrachtige, bolvormige, dichte massa,
waarin alle leven vermengd bestond’, en die opmerkt: ‘we bestaan helemaal of we
bestaan helemaal niet’. Badhok laat nog eens mooi de verandering zien die zich in
Beurskens' werk heeft voltrokken: de aandacht voor het dode en bewegingloze uit
zijn eerdere werk is hier geweken voor een bolwerk van geuren, kleuren en sensaties;
de bundel stinkt en riekt en geurt; de hoofdpersonen ondergaan vrijwel allemaal een
reeks soms verwoestende metamorfosen. Maar hoe en waarin ze ook mogen
veranderen: hun verlangen blijft ongeschonden.
Dat verlangen vormt de inzet van het in 1988 verschenen, meer dan 1500 versregels
tellende gedicht Charme5, een lange monologue intérieur van de op een Venetiaans
terras neergestreken dichter die, naar het schijnt, zo wat voor zich uit mijmert over
de zin van het leven terwijl hij wacht op zijn geliefde om samen de stad in te gaan.
In die geruststellende sfeer begint het gedicht ook: met de beschrijving van de stad
als was het een aquarel (de parallel met het gedicht als spiegel ligt voor de hand),
met theedrinkende dames en een oudere heer op het terras. Die heer kijkt in zijn
reisgids na wie Carpaccio was, van wie een beeld in de nabijheid van het terras staat
opgesteld. Dat beeld is de Venetiaanse leeuw, met in zijn klauwen een boek waarin
de tekst ‘Pax tibi Marce Evangelista meus’ (vrede zij u, Marcus mijn evangelist) te
lezen staat. En als men weet dat Marcus, traditioneel afgebeeld als leeuw, de
patroonheilige van Venetië is, begrijpt men dat Beurskens hier een poging doet zich
op het perspectivische standpunt te stellen dat hij altijd heeft verworpen: hij bevindt
zich in een veilige, ordelijke wereld met boven een hemel en hier beneden een solide
stad. Dat duurt dan ook niet lang. Al op de eerste bladzijde steekt er een briesje op:
‘Een briesje deed me even rillen. Of / dat vertrouwen van de heer en die / twee
vrouwen. Een wee gevoel hing / plotseling bij me binnen: dat eigenlijk / niemand
hier ooit langer mocht blijven / dan
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een kleine eeuw.’ Het briesje doet de dichter zich zijn eigen fysieke aanwezigheid,
en daarmee zijn eigen sterfelijkheid realiseren. De ondanks hemzelf opkomende
gedachte aan de dood vernietigt in één klap de afbeelding van de ongeschonden
werkelijkheid waarmee de dichter zijn gedicht begon. Hij tracht het hem overvallen
gevoel nog een moment te pareren door de spot te drijven met de gehechtheid van
de mens aan zichzelf (zoals hij dat verderop in het gedicht nog vaker zal doen), maar
enkele regels later wordt hij opnieuw opgeschrikt uit zijn gepeins.
Deze ‘schrikmomenten’ zijn talrijk in Charme, en het zijn deze momenten die
beweging brengen in het gedicht. Op het moment van schrikken, op het moment van
fysieke gewaarwording van het denkende zelf dat hier aan het woord is, valt de
dichter als het ware even uit zijn hoofd. En omdat het gedicht bestaat bij de gratie
van het denken (het is alleen dáárvan de neerslag), kun je ook zeggen dat op de
‘schrikmomenten’ het gedicht zichzelf even opheft (zoals treffend geïllustreerd in
de over een witregel heen geschreven zin: ‘Ik // schrok op uit mijn gepeins’). Op die
momenten beweegt het gedicht zich tussen het denken dat het is en het lichaam dat
het niet kan zijn heen en weer, tussen het gedicht dat op de pagina staat en dat de
dichter doet zeggen: ‘wij zijn allen beschrevenen / van woorden’, en de afwezigheid
van de tekst op de momenten dat de dichter opschrikt en wordt herleid tot wat hij is
buiten dat denken om: een sterfelijk lichaam. Deze beweging tussen denken en
lichaam stuurt vervolgens ook weer het denken in het gedicht zelf: het briesje doet
de gedachte aan de dood en daarmee aan de vernietiging van alles (inclusief dit
gedicht) opkomen en leidt tot relativerend commentaar, dat vervolgens zelf weer
onderbroken wordt doordat de dichter voor de tweede keer wordt opgeschrikt. Na
dit tweede ‘schrikmoment’ ontwaakt in de dichter een verlangen. ‘Voor ik het wist
had ik het gevoel. / Dat er een engel langs mijn tafel ging’, zo noteert hij dan.
Die engel wordt door hem onmiddellijk verbonden met de herinnering aan de Nike
van Samothrace, een beeld van een vrouwenfiguur, zonder hoofd, maar met
majestueuze vleugels, dat in het trapportaal van het Louvre staat. Het verlangen wordt
door de dichter aanvankelijk gelokaliseerd in die zo pregnante vleugels, en daarmee
geeft hij aan zijn verlangen in eerste instantie nog een metafysische betekenis. Maar
wanneer een wat pedante museumbezoeker hem duidelijk maakt dat deze Nike
volgens de wetten van de aërodynamica nooit zou kunnen vliegen (een constatering
die de dichter schokt, en die dus als zodanig ook weer een ‘schrikmoment’ is), noteert
hij: ‘Ze had geen hoofd, ze had geen armen / en bleef toch leven zonder dat ze viel.
/ Ze had geen botten en geen darmen / maar haar marmer had zo'n charme, // het was
haar uiterlijk, / dat was haar
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ziel.’ Juist de onmogelijkheid van vliegen schuift het menselijke van het beeld naar
de voorgrond. Het gaat hier om een mens zonder denkend hoofd, en tevens zonder
botten en darmen, die als zodanig ook weer een bepaalde opvatting over de essentie
van het leven verraden, eentje die tegengesteld is aan die van de vleugels. Zo wordt
het beeld in het Louvre de verbeelding van het verlangen naar de mens zonder meer,
de mens in zijn huid en op zijn aarde, op dit moment: lichaam en geest beide. Het
moment van de herkenning van dat verlangen is een gelukzalig moment: ‘Ik zou
tegen zo'n beeld wel moeder / willen zeggen, als tegen alles wat / me zo beviel. //
En tegen mijn moeder / zou ik engel willen zeggen,’ schrijft hij. Maar juist deze
wensgedachte (die opnieuw het verlangen naar een prenataal bestaan verwoordt)
brengt hem onmiddellijk de sterfelijkheid van zijn eigen moeder weer te binnen, en
daarmee zet het gedicht zich opnieuw in beweging. ‘Beelden, beelden. Even treden
ze me / binnen. Al voor ze ons volledig lijken / te vullen wijken ze in zichzelf terug,’
noteert hij elders. Zo treedt ook de tot Nike geworden engel niet langer dan een
moment bij hem binnen en wordt even, heel even, het zoeken naar essenties - het
zoeken achter, onder, boven en in de mens - opgeschort, is er even, heel even, sprake
van een zijn-zonder-meer, niet langer dan een moment, een seconde, een regel.
Het in de Nike een momentlang gerealiseerde verlangen blijft op deze wijze
uiteindelijk een beeld voor de volstrekte onvervulbaarheid van dat verlangen in het
leven zelf, en dat geldt ook voor alle andere kunst waarin Beurskens de charme
ontdekt. Al die kunst is niet de vervulling, het eindpunt, maar steeds datgene wat het
verlangen nog scherper voelbaar maakt, het openhoudt, steeds weer in beweging
brengt. Dat geldt mutatis mutandis ook voor het gedicht als gedicht: idealiter zou het
gedicht de samenval van denken en lichaam zijn, één en al buitenkant, maar dat is
onmogelijk. De ‘schrikmomenten’ maken duidelijk dat waar de dichter uit zijn denken
valt het gedicht stokt, terwijl waar het gedicht dreigt te verharden tot taalobject, de
dichter onmiddellijk weer wordt opgeschrikt. Door deze nadruk op de beweging
wordt Charme het verlangen dat het uitspreekt, een verlangen dat zijn vervulling
nooit vindt, maar dat in het bewegen dat verlangen levend houdt. Het verlangen om
te bestaan wordt geformuleerd in het besef dat bestaan niet mogelijk is. Of, anders
gezegd: in de erkenning van de eigen sterfelijkheid laat de dichter een krachtig protest
tegen de dood horen: die sterfelijkheid (de continue beweging die leven is) is het
protest tegen de dood (de eeuwige stilstand). Wij leven omdat we vervallen.
Deze paradox verschaft Beurskens ook een basis voor zijn waardebepa-
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lingen. Wie het verval als de essentie van het leven ontkent en leeft bij zogenaamde
‘absolute waarheden’ waaraan alles en iedereen ondergeschikt wordt gemaakt, wordt
‘de mens die de mens die / hij is verstikt’; uit naam van dergelijke ‘absolute
waarheden’ zijn in het verleden (maar worden ook vandaag de dag nog) de grootste
gruweldaden bedreven, zoals Beurskens in Charme onder andere aan de hand van
een aantal passages over jodenvervolging laat zien. Dat maakt nogmaals duidelijk
waarom het perspectivische standpunt in kunst en literatuur niet langer mogelijk is.
Maar omgekeerd is wie zich willoos overgeeft aan het verval niet langer in staat om
juist dergelijke gruweldaden te veroordelen; integendeel, een houding waarin uit de
onmogelijkheid van welke ‘absolute waarheid’ dan ook maar de conclusie wordt
getrokken dat ‘anything goes’, staat dergelijke gruweldaden stilzwijgend toe. En dat
maakt dat Beurskens in zijn werk evenmin postmodernist is, al zou men op grond
van de vermenging van stijlen, het gebruik van bijna alle registers van de taal, de
vele citaten en de anti-metafysische, anti-essentialistische houding die uit zijn werk
spreekt, gemakkelijk tot een dergelijke conclusie kunnen komen. Zo vindt men in
Charme verwijzingen naar zulke ongelijksoortige zaken als de bijbel, het pornoblad
Hustler, de fitness-cultuur, naar Ronald Reagan, nucleaire oorlogvoering, genetische
manipulatie en terrorisme, naar het werk van Joyce en Benn en Pound, naar dat van
Faverey, Nijhoff en Gorter, naar schilderijen van Hopper, Soutine en Chardin - dit
alles in afwisselend rijmende en rijmloze verzen, in poëzie en proza, in ritmische en
in hortende, stotende passages. Maar deze kakofonie van stemmen bouwt die ene
mens op die daar op dat Venetiaanse terras zit, een mens die vooral bepaald wordt
door zijn niet in te lossen verlangen naar een juist door dit alles paradoxaal geworden
bestaan.
In een essay uit 1989, ‘Dichter in de diaspora’,6 omschrijft Beurskens die houding
als ‘diasporistisch’.7 De diasporistische kunstenaar, zo schrijft hij, heeft in tegenstelling
tot de postmodernist ‘wel degelijk het gevoel ontologisch verankerd te zijn, het is
hem echter niet meer mogelijk (...) die verankering plaatsgebonden te houden’. Even
daarvoor citeert hij Canetti, die in zijn beroemde lezing ‘Der Beruf des Dichters’ die
houding omschrijft in termen van verantwoordelijkheidsgevoel: ‘Het is een
verantwoordelijkheid voor het leven dat zichzelf vernietigt en men hoeft zich niet te
schamen ervoor uit te komen dat deze verantwoordelijkheid gevoed wordt door
mededogen.’8 Dat mededogen is bij Beurskens altijd verbonden met het besef dat
het zichzelf vernietigende leven de even onvermijdelijke als ontoelaatbare
verwoestende groeikracht is die tot de dood toe in hem leeft. Zo roept hij in het
slotgedicht van Hollandse wei en andere gedichten een magnoliaboompje toe met
groeien op te houden,
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geeft hij het een mantel, een hoed, een sjaal, maar zijn ‘O, magnoliaboompje, hou
op!’ is tevergeefs, en het boompje lacht hem dan ook uit. In het gedicht ‘Job’ uit
dezelfde bundel noteert hij verontwaardigd: ‘Wat? Om me door een dode te laten
overleven?’, om daarna met een zowel humoristische als onverwachte wending te
vervolgen: ‘Alles, alles zou ik ervoor geven!’ en even verder met een pathetische
uitroep de wens uit te spreken dat hij ‘naast die nu als toen tronende dode’ God mag
zitten om er, ironisch genoeg, te slijten. Maar het gedicht eindigt met: ‘Dat? Ach,
meditatiewaan. Ik sta midden in het leven. / Nochtans alles moet ik geven. Zie ik
schreeuw: Geweld! // Maar antwoord niet! Ik roep om hulp. Er is geen recht.’ Het
geweld van het verval, de rechteloosheid van de levenden tegenover hun
onontkoombare dood en het even woedende als hulpeloze verzet daartegen is wat
de dichter hier rest - en dat is opnieuw een votum voor het leven en de beweging die
dat is. Elders in de bundel noteert hij bij de aanblik van het alomtegenwoordige
verval, bij de vervuiling en verwording van cultuur en natuur: ‘Mijn afschuw is mijn
afschuw.’ Het is een afschuw van een wereld waarin ‘Elke lariks rijzelt’ (zijn naalden
verliest), waarop de ‘gresbuis’ (een soort rioolbuis) openstaat, waarin ‘het kindskind
zijn zwaarmetalen net’ door de sloten haalt en er ‘geen klaarte’ meer is ‘om zich nog
van te ontheemden; Deze eeuw / scheidt haar erfgoed af, eurokitsch met mythe-ersatz’.
De wijze waarop Beurskens deze wereld oproept, met obsoleet geworden woorden
die door hun ongewoonheid als neologismen gaan werken en die soms leiden tot
passages die herinneren aan de écriture artistique van de Tachtigers, laat hier weer
de dubbelheid zien: het verval heeft zijn eigen esthetiek, maar die is niet vrijblijvend:
de obsolete woorden dienen ook weer als verzet tegen het verval, terwijl ze ook in
wat ze uitspreken protest aantekenen tegen dat verval. ‘Wie kan de vlekken der
vuilnis boeiend noemen / “als vlekken” - toch zeker niet diegenen die zelf / in die
vlekken liggen te verrekken, als vlekken?’, schreef hij al in Charme.
Verantwoordelijkheid en mededogen vormen ook de ondertoon van de uit twee
delen bestaande novelle De verloving (1990), waarin de vijftigjarige Jacques Dorf
en zijn vier jaar jongere zuster Ilse voor de achtendertigste keer samen met hun
moeder op vakantie zijn op exact dezelfde plek in de Provence. Beiden zoeken naar
de bevrijding van de knellende familiebanden, die zelf weer het gevolg zijn van de
wurggreep waarin de geschiedenis hen gevangen houdt: de Tweede Wereldoorlog
en de rol die hun vader daarin gespeeld heeft. Jacques tracht in de geschiedenis in
te grijpen door middel van zijn modelspoorbaan, een hobby die in de loop der jaren
is uitgegroeid tot obsessie: de rails, de locomotieven, de huisjes, bergen en boompjes
zijn steeds meer gaan lijken op het spoorwegnet van
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nazi-Duitsland, de poppetjes op de perrons op de gedeporteerden. Hij staat nu voor
een doorbraak: er moet een tunnel komen die hem noopt een gat te maken in de muur
van de douchecel: in die douchecel zal hij zijn vader redden uit de trein. De doorbraak
mislukt. Ilse is bezeten van de entomologie, en wat zij daarover vertelt, herinnert
aan de gruwelijke taferelen uit de concentratiekampen. Ook zij zoekt een doorbraak,
probeert zich te bevrijden van de drukkende last van het verleden die haar het leven
haast onmogelijk maakt: in de (verbeelde? werkelijke?) moord op een
minnaar-voor-één-nacht. Bij beiden gaat het om een strijd om het bestaan, los van
de knellende banden van een macabere geschiedenis, die niet alleen het lot van deze
twee mensen, maar dat van de hele mensheid bepalen. ‘Laat me bestaan!’, zo klinkt
het wanhopig aan het eind van de novelle.
Een paradoxaal bestaan: onverschilligheid jegens het menselijke lot is uit den
boze; de honkvastheid van de met ‘absolute waarheden’ schermende westerling is
onmogelijk geworden. ‘Wie eenmaal met zwerven is begonnen (fysiek of geestelijk
gedwongen), weet dat hij nooit meer een thuis zal vinden, nooit meer “ein Bleibe”,
zoals het Duits dat treffend zegt. Wat hem rest is dat onoplosbare conflict tussen
protest tegen en acceptatie van het blijkbaar of schijnbaar niet te blokkeren lot. En
hij moet zijn gedwongen bewegen vormgeven in een taal waarvan hij weet dat die
zelf voortdurend in beweging is,’ schreef Beurskens in ‘Dichter in de diaspora’; in
Hollandse wei: ‘Geloof de dichters, elk zijn zij de dioscuren, / hun behuizing is de
drempel van allebei de sferen, / daar stoken zij zich de dood tot levensvatbare figuren.’
De hoge inzet van Beurskens' gestaag groeiende oeuvre is het leven zelf, dat alleen
in de erkenning van de dood kan worden wat het is: beweging.

Eindnoten:
1 Benn en Trakl werden door Beurskens in respectievelijk 1978 en 1981 vertaald.
2 Zo stelde J.F. Vogelaar in zijn recensie over het boek in De Groene Amsterdammer, 9 juni
1982.
3 In een interview in De Limburger van 7 maart 1981.
4 Het lijkt niet overbodig hier op te merken dat Beurskens juist in deze periode zitting nam in de
redactie van een nieuw tijdschrift dat twee jaar (1986-1987) heeft bestaan: Het Moment.
Kwartaalboek voor nieuwe literatuur en kunst.
5 Zie voor een uitgebreide bespreking van dit gedicht mijn artikel: ‘Te roesten in zijn
schouderholster hangt het hart. Over Charme van Huub Beurskens.’ In: De XXIe Eeuw 1, nr. 3,
p.67-82.
6 Gepubliceerd in: Optima. Cahier voor literatuur en boekwezen 7, nr. 3, p. 206-228.
7 Dit in navolging van R.B. Kitajs First Diasporist Manifesto. London 1989.
8 E. Canetti, ‘Der Beruf des Dichters’. In: Das Gewissen der Worte. München 1978.
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Atte Jongstra
Polydiagnostiek
De lichaamwarme wereld van Willem Brakman
Brakmanlezers weten elkaar te vinden. In 1990 ontving ik een uitnodiging toe te
treden tot de ‘Brakmankring’, een Leids leesclubje dat zich ten doel stelt manuscripten
te verzamelen, het gedachtengoed van de meester uit te dragen en intern te twisten
over eenduidig begrip van alle zijne werken. Ik heb er haastig voor bedankt. In de
notulen van de oprichtingsvergadering die ik later toch kreeg toegestuurd las ik in
een pontificaal regeltje dat een paar invités - we werden verontwaardigd met naam
en toenaam genoemd - het nut van zo'n kring hadden betwijfeld en niet wilden
toetreden. Een van de andere weigeraars schreef ik een brief. Ik vroeg welk boek hij
het meest bewonderde, hoe hij ‘tot Brakman was gekomen’, invloed van voorgangers
(Vestdijk misschien?) en waarom wij toch met zo weinig waren. Een brief van
liefhebber tot liefhebber. Helemaal in de toon van de Brakmankring, maar dat besefte
ik pas toen ik maanden later antwoord kreeg. Het was een missive met een boodschap,
gebracht met slaande deuren en het geluid van de schuif op de blinden. Dit was die
boodschap. Spreken over ‘het beste boek’ was een lachertje, je kon niets los zien van
het overige en dan wel in chronologische volgorde: anders zag je helemaal niks. Over
Brakman viel niets te schrijven, het noemen van Vestdijk was een open deur: ‘Wat
Brakman betreft begint überhaupt alles bij Vestdijk! Wist U dat niet?’
Ik had blijkbaar een volbloed vrijdenker op geestverwantschap aangesproken en
kreeg daarvoor verdiend lik op stuk. Betere aansporing tot een essay over het werk
van Willem Brakman had ik me niet kunnen wensen.
Willem Brakman is geen toegankelijk auteur. Vooral in zijn latere werk ken ik geen
roman of verhaal dat zich bij eerste lezing goed laat begrijpen. Dat de schrijver
zichzelf daarvan terdege bewust is, blijkt uit de vele passages waarin zijn alter ego's
ten tonele worden gevoerd. Behulpzame heerschappen die de lezer de stuipen op het
lijf jagen door plotseling uit de bosjes te voorschijn te schieten, met de onvermijdelijke
wandelstok in valse richtingen wijzen, of de bolhoed zo lichten dat het ronduit
beledigt.
Willem Brakman verplaatst zich graag in het ‘dienen’. De fraaie novelle Heer op
kamer (1988) gaat daar zelfs voornamelijk over. Je moet er
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echter niet aan denken een huisknecht of dienstwillige hospita ‘type-Brakman’ te
hebben. Een heer is in zo'n geval alleen in naam heer, in werkelijkheid maakt het
personeel de dienst uit. ‘Dienen’ bij Brakman betekent alles zien, op het verkeerde
moment opduiken waar hij of zij beter niet zou hebben gestaan. De perfecte
Brakman-dienaar weet niet alleen te veel, hij heeft dezelfde kennis als de schrijver.
En dat is in het verhaal wel zo ongeveer alles.
Er is één goede reden om het werk van Brakman, zoals ik mijn medeliefhebber al
liet zeggen, chronologisch te lezen. Een aantal personages duikt in meer dan één
boek op. Een figuur die wel heel vaak voor het voetlicht komt is een zekere Besteman,
een onderwijzer in de breedste zin van het woord. Een monster van een kerel, nooit
te beroerd voor lijfstraf, altijd in de buurt met woorden met een zeer twijfelachtige,
pedagogische strekking. Het heeft er alle schijn van dat de Scheveningse jeugd van
Willem Brakman niet zonder deze leraar heeft kunnen verlopen, en het is verleidelijk
in alle beschrijvingen van ‘meester’ of ‘dominee’ Besteman een gruwelijke wraak
te zien jegens een man die zich in Brakmans biografie heeft misdragen. Voor goed
begrip van Brakmans teksten doet het echter weinig ter zake. Het zoeken naar
modellen voor personages levert zelden veel bevredigends op. Brakman legt er
bovendien in elk boek opnieuw de nadruk op dat fictie en werkelijkheid niet te
scheiden zijn. Zijn ‘autobiografie’ Pop op de bank (1989) is daar een sprekend
voorbeeld van. Er wordt gelogen en gefictionaliseerd dat het gedrukt staat. Het boek
verschilt dan ook niet wezenlijk van Brakmans romans.
Wie de ontwikkeling van bijvoorbeeld een figuur als Besteman in Brakmans werk
volgt, komt uiteindelijk terecht in Inferno (1991), een boek dat zich bijna laat lezen
als ‘een sleutelroman over Brakmanpersonages’. Maar voor wie dat wil laten de
meeste van Brakmans romans en verhalen zich heel goed afzonderlijk lezen. Zij het
niet op het eerste gezicht: je krijgt alles behalve de samenhang op een
presenteerblaadje.
Over het werk van Sade is terecht gezegd dat men zich niet door alle beschreven
gruwelen moet laten misleiden: in boeken als De 120 dagen van Sodom of Juliette
onderzoekt de schrijver niet hoe ver de libertinage kan worden doorgedreven, maar
eerder tot welke grenzen de taal reikt als men zich niet door moraal laat inperken.
Zoals Sade de taal laat doorredeneren tot voorbij het voorstelbare, laat Brakman op
bescheiden, ‘dienende’ wijze zijn zinnen de grenzen van de Haagse welvoeglijkheid
overschrijden. Waarbij overigens ook het gruwelijke niet wordt geschuwd. Brakman
toont bijvoorbeeld een opmerkelijke belangstelling voor de ge-
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schiedenis van Jack de Ripper - eerst in De biograaf (1975), later in Heer op kamer
(1988) -, waarin ook met liefdevolle toewijding de darmen van de slachtoffers op
het nachtkastje worden gedrapeerd. Wie de Ripper-literatuur volgt - die overigens
uiterst speculatief is, omdat de dader, en daarmee de ware toedracht, nooit ontmaskerd
is - ziet in een aantal versies een Brakman-personage opduiken, een heer van stand,
slenterend door duister Oost-Londen, vol behoefte de onderwerpen van zijn morbide
eredienst lijfelijk en in een breder verband dan ze ooit hadden, te herschikken.
Brakman echter blijft een zeer typische heer uit Den Haag en zo ver als Sade gaat
hij vrijwel nergens. Daarbij is hij veel meer dan Sade aan krullen en tierelantijnen
verslingerd, aan de kunst van de volzin. Maar ten minste één overeenkomst is er: hij
laat de taal op de wandeling verregaand de route bepalen. En die maakt evenveel
zijstappen en hupjes, valt de lezer even rauw op het lijf als de personages. Het proza
van Willem Brakman is rijk aan vegetatie, de paadjes voor de lezer niet zelden
overwoekerd en overal schuilen struikrovers, klaar voor een rauwe kreet.
Brakman kan zinnen schrijven als geen ander. Geef mij willekeurig welke van zijn
volzinnen en ik wijs onmiddellijk naar Brakman als bron. Die kunst lijkt overigens
groter dan zij is. Willem Brakmans taal vertoont eigenaardigheden die in aantal en
karakter opwegen tegen de zonderlinge trekken van zijn personages. Wonderlijk.
Brakman is een virtuoos in het goochelen met woorden (zijn register is
duizelingwekkend), een meester in ingewikkelde zinsconstructies, elliptische vormen
die uitkomen waar ze waren begonnen. Tegelijkertijd vertoont zijn proza
mankementen, vooral waar zinnen en bijzinnen elkaar de hand reiken. Brakmans
proza kent (door de voorliefde voor de constructies ‘... en ...’ of nog liever ‘..., ... en
...’) een grote ‘en-dichtheid’, die soms afzakt naar een regelrechte ‘en-ziekte’: ‘Ik
weende voluit en dacht daarbij aan iets heel wits, maar vooral aan de visbakkende
godin, die ik verschrikkelijk miste, en ik wist terwijl ik om mij heen keek, van
lelijkheid naar lelijkheid dwaalde en de koortsgulpen in mijn buik woelden en joelden,
dat zij ook mij miste, op datzelfde moment, en ik kreunde van ellende en jammer.’
De enige manier waarop ik zo'n overladen samenstelling (om over interpunctie
nog maar te zwijgen) kan verklaren, is dat Brakman hier de taal wat al te losjes heeft
beteugeld. Misschien moeten we er de schrijver zelf, zoals ik mijn medeliefhebber
al liet zeggen, niet mee lastig vallen. Maar een zin als deze schreeuwt om extra
redactie.
De krullen, tierelantijnen, uitweidingen en omwegen krijgen bij Brakman zozeer
de ruimte, dat je je afvraagt waar hij heen wil. Bij het zoeken
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naar richting of doel doet zich nog iets ‘hinderlijks’ voor: humor. Nu is dit een
onderwerp waarover je nauwelijks meer dan onwaarheden of gemeenplaatsen kunt
debiteren, maar ik moet wel. Velen immers klagen bij Brakman over ‘meligheid’ of
‘studentikoos geouwehoer’. Ik neig ertoe dat te beamen, maar mij stoort het niet. Het
gebeurt bijna als vanzelf in de ruimte die de volzinnen krijgen. Ook dáár wilden de
woorden naartoe, ze kregen er plezier in.
Humor is strikt een kwestie van smaak, er is geen grap die iedereen leuk vindt daar heb je zo'n gemeenplaats. Naar mijn smaak is Brakman, ondanks genoemde
meligheid en studentikoze grappen, onweerstaanbaar geestig. Bij elk nieuw boek
van Brakman lach ik, soms tranen met tuiten. Voorbeelden?
Een vroegere vriend beweerde elke avond voor het inslapen één bladzijde in
Bomans te lezen. ‘Hilarisch! Onvergetelijk!’ Ik vroeg hem eens een paar van die
aanstekelijke regels aan te wijzen, hij kon ze niet vinden. 's Avonds lachte hij opnieuw,
onbedaarlijk.
Nu het voorafgaande tot Godfried Bomans heeft geleid: misschien zou het aardig
zijn diens werk eens naast dat van Willem Brakman te leggen. Ik vrees dat Bomans
erbij zou verbleken, maar er is iets voor een vergelijking te zeggen. Verwijten als
‘meligheid’ en ‘studentikoos geouwehoer’, door anderen jegens Brakman geuit,
vallen mij onmiddellijk in bij Bomans. Ik denk dat Bomans net zozeer als Brakman
werd gestuurd door de taal - vooral in zijn radio-improvisaties werd hij beroemd
vanwege zijn (keurige) doorredeneren ad absurdum.
Een jaar of wat terug las ik 's avonds voor het slapen afwisselend in het
studentendagboek van Nicolaas Beets en Bomans' Pieter Bas. Ik wist op een gegeven
moment niet meer welke van de twee ik in handen had. Twee maanden geleden deed
ik hetzelfde met Vestdijks Een moderne Antonius en Brakmans Van in de hogere
kringen verliefde (1990). Vestdijks stijl is stroef genoeg om te weten wie ik voor me
had, maar de overeenkomsten waren frappant. Daarbij levert Vestdijk in deze roman
een term die mij cruciaal lijkt bij het begrijpen van Brakmans werk: Polydiagnostiek.
Vestdijk gebruikt dit woord in verband met de wonderlijke dokter Caroli uit Een
moderne Antonius. Deze dokter zegt toch al heel behartigenswaardige dingen voor
Brakmanlezers, zij het niet voor hen bedoelde, terwijl het over iets heel anders gaat.
De zoon van de dokter - met permissie van de Vestdijkkring trouwens een typische
‘Brakmanjongen’ - blijkt te willen promoveren op een onderwerp waarover
voortdurend misverstand bestaat: ‘het anti-heelal’. De dokter zegt er niet veel in te
zien. Je zou het bestier in zo'n heelal in duivelshanden kunnen voorstellen, maar
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‘men doet maar beter deze dingen in de sfeer van het mogelijke te laten, dat
ongetwijfeld werkelijk is, zonder dat we die werkelijkheid kunnen aantonen’. Die
opvatting is ook de basis van Caroli's hoogstpersoonlijke visie op de diagnostiek.
De dokter stelt het menselijk lichaam bij voorkeur voor als een ‘Tummelplatz’ van
invloeden:
‘Als student was het mij al opgevallen, dat een bepaald ziektebeeld altijd maar
aan één oorzaak werd toegeschreven, terwijl de gegevens der obductie toch leerden,
dat een patiënt niet alleen aan verschillende ziekten kon lijden, maar dat al deze
kwalen tot een geheel versmolten, waarbij het niet de minste zin had aan één ervan
de voorkeur te geven. Mij leek dat zelfs regel, en ik werkte dus een diagnostiek uit,
die daar rekening mee hield. De kunst van het diagnostiseren zou voortaan niet meer
bestaan uit: óf dit óf dat, met al het lukrake raden, dat daarvan onafscheidelijk is,
maar uit het opstellen van een lijst van mogelijkheden, die dan ook meestal
werkelijkheden waren.’
Vooral Caroli's laatste regel drukt precies uit wat Brakman doet in zijn romans:
de lezer een lijst van mogelijkheden voorschotelen. Optellen en aftrekken is iets wat
hij aan ons overlaat, al is hij ‘dienaar’ genoeg ons daar zoveel mogelijk bij te storen.
Of het waar is dat wat Brakman betreft ‘überhaupt alles bij Vestdijk begint’? Ik
waag het te betwijfelen. Brakman is bepaald geen eenkennig auteur waar het om het
literair erfgoed gaat en hij zou net zo goed bij Laurence Sterne's Tristram Shandy
(1767) kunnen zijn begonnen, waarin op veel plaatsen een Bomanstoon en een
verteltrant à la Brakman te vinden zijn. Sterne nam zelfs een grafische voorstelling
op van een verhaallijn, die op het volledig werk van Brakman zou kunnen worden
toegepast.
De voornaamste reden van mijn teleurstelling bij Eco's De naam van de roos (1980)
was dat de zo zorgvuldig opgebouwde raadsels in het boek tot de laatste toe werden
opgelost. De lezer blijft met lege handen achter, het werk is gedaan. In dit opzicht
verschilt Eco's bestseller - hoe erudiet ook - niet wezenlijk met een ordinaire
whodunnit. Hoe het ook anders kan, toont Willem Brakman in zijn roman De
vadermoorders (1989). Ook een soort detective, maar een boek waar de mogelijkheden
tot voorbij de laatste bladzijde niet van de lucht zijn. Er is genoeg sprake van een
papacide om het Vaticaan een inspecteur van politie te doen ontbieden. De heer
Duck van Scotland Yard valt de eer te beurt het onderzoek te leiden en er ontwikkelt
zich een detectivegeschiedenis waarbij het raadsel omtrent dood en dader
angstwekkend in stand wordt gehouden. In De vadermoorders dwingt Brakman de
lezer regelrecht tot polydiagnostiek. Je zou kunnen zeggen dat de ‘methode Caroli’
uitgangspunt is bij het onder-
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zoek dat Duck instelt en - sterker nog - onderwerp is van Brakmans roman. Brakman
is de lezer opnieuw op zijn karakteristieke wijze behulpzaam. Hij dient een rij
personages op die gaandeweg steeds moeilijker van elkaar te onderscheiden zijn,
een ontwikkeling die haar bekroning vindt in de biecht die Duck een (dan
collega-)kardinaal afneemt. Zeer gedienstig ook laat de schrijver zijn personages
discussiëren over het juiste vervolg van de geschiedenis waarin zij figureren. Je houdt
je alleen staande door alle leesconventies in te ruilen voor de manier waarop de
Vestdijkdokter het lichaam wil lezen.
Een van de laatste hoofdstukken van De vadermoorders beschrijft een pauselijke
baar. Er is kennelijk toch een dode Heilige Vader, maar er ligt een wonderlijk lijk
uitgestald, een soort rol van perkament. Een schrijvershand zou er onmiddellijk een
geschiedenis vol nieuwe mogelijkheden op kunnen beginnen.
Willem Brakman is een tomeloze verteller. Het onderwerp is een alibi voor juist dat
vertellen, hij demonstreert het op vele plaatsen. Als Brakman op de eerste bladzijde
van Het doodgezegde park (1986) schrijft ‘De heer Hannequin onder wiens mom
zich dit verhaal zal ontrollen...’, dan is dit een veelzeggende getuigenis. De schrijver
heeft een personage benoemd en de woorden kunnen aan hun boek beginnen.
Vaak begint het bij een beeld. Een fraaie gestichtsprent in Leesclubje (1985), een
plaatje uit een jongensboek in zijn verhalenbundel die ook Jongensboek is getiteld
(1987), het beroemde Innocentius-portret van Francis Bacon in De vadermoorders.
Brakmans Scheveningse kindertijd, het Haagse vervolg daarop, autobiografisch
materiaal, dienen evenzeer als uitgangspunt voor bont fabuleren. Wie zijn werk een
beetje kent zal het niet verbazen dat in Pop op de bank, het boek dat Brakman zelf
uitriep tot ‘een [!] autobiografie’, de Noormannen van een schoolplaat de brand
steken in een aantal huizen, waarvan de twintigste-eeuwse hoofdpersoon de bewoners
goed kent.
Verder stel ik mij Brakman aan de schrijftafel voor met veel boeken om zich heen.
De bijbel binnen handbereik (bijvoorbeeld voor het boek Jona dat in Heer op kamer
zo'n mooie rol speelt), concordanties, deelstudies op allerlei gebied, naslagwerken
in den brede, verhalen uit zijn jeugdjaren als ‘Sinbad de zeeman’, bonte avonturen
van G. Valentins hand. Om mee te beginnen, om aan de gang te blijven en altijd goed
voor een onverwachte wending als de taal de schrijver om hulp vraagt. Dit is een
romantisch beeld, zo stel ik me hooggeachte schrijvers graag voor. Brakmans werk
spreekt het niet tegen.
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De humor van Brakman is niet de enige boosdoener waar het de afkeer van zijn werk
betreft. Ook vaak terugkerende woorden en zinswendingen zijn een steen des
aanstoots. Ik doel op Brakmans voorliefde voor uitdrukkingen als ‘gezellig’,
‘genoeglijk handenwrijven’, ‘knisperend haardvuur’. De warme menselijkheid die
een dienaar zijn werkgevers zo graag wil schenken.
Veelzeggend in dit verband is het essay (bij hem opnieuw tot een zeer verhalend
genre uitgebreid) dat Brakman in zijn bundel De jojo van de lezer (1985) schreef
over de vergeten Duitse auteur Wilhelm Raabe, waarin hij met sympathie diens
literaire eigenschappen bespreekt. Een aantal van de eigenschappen dat hij bij Raabe
signaleert, vinden we in het oeuvre van Brakman terug: ‘babbelzuchtigheid, een grote
afleidbaarheid (wat hem soms dicht in de buurt brengt van Sterne)’. Daar heb je
Sterne weer! Dan spreekt Brakman over ‘warme menselijkheid’, opvallend aanwezig
bij Raabe, opvallend ook in eigen werk: ‘Een gevaarlijke weg voor een schrijver.
Voor inzichten die de moeite waard zijn is een duidelijke, maar nog goed hanteerbare
pest aan zichzelf en anderen een betere voorwaarde.’ Deze gedachte heeft Brakman
in praktijk gebracht. Zijn ‘warme menselijkheid’ is van een twijfelachtig karakter;
de zelfhaat een vertrouwde vriend der personages.
Het essay over Raabe biedt een argument om juist een medische term als
‘polydiagnostiek’ op het corpus van Brakmans proza los te laten. Brakman spreekt
over de ‘verinnerlijking’ in de Duitse literatuur:
‘Resignatie en verinnerlijking hadden in het Duitsland van de negentiende eeuw
de wind mee. Maar Raabe verinnerlijkte zwaarder, lijflijker. Hij verzinkt in de vrede
der “Verdauung”, vol landschap en vegetabiliën staart hij, “unsäglich wohl in seiner
Haut”, uit over een lichaamwarme wereld, waarin schuld en misdaad de harmonie
verstoren met de dimensies van een even dwarszittend boertje.’
Zo zit ook Brakman bij de knisperende haard zijn verhalen te doen. In de handen
wrijvend van genoeglijkheid, ‘unsäglich wohl’ in de cocon van de taal. In zijn proza
wordt eveneens graag uitgekeken op een ‘lichaamwarme wereld’, met dien verstande
dat die wereld het proza zelf betreft. Waarin grappen als boertjes te voorschijn schieten
en de taal niet zelden zo onthutsend, het verhaal zo verwarrend is, dat een minder
toegewijde lezer algauw aan een jegens hem of haar begane misdaad denkt.
Brakmans proza is zeer lijfelijk. Ik legde eerder al darmen op een nachtkastje, de
passage waarin naar het boek Jona wordt verwezen eindigt in een minutieus
beschreven ontlastingsscène: het zijn hoogtepunten in een literaire verbeelding,
waarin met voorliefde wordt gerild, gehuiverd en naar zeer diverse, organische
signalen geluisterd. Het oor op de
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buikwand van de personages gedrukt, maar uiteindelijk alleen gespitst op het
organisme van de taal.
Ten slotte nog een opvallende zinsnede in het stuk over Raabe. Brakman spreekt
erover - het is zo ongeveer de slotsom van zijn waardering - dat de raamverteller
Raabe in één van zijn boeken aan het eind weer bij het begin van zijn verhaal is
aangeland en hij op deze wijze ‘ruimte en tijd laat convergeren’. Ook dat vinden we
bij Brakman. Het vertellen - het schrijven - staat in zijn werk zo centraal, dat tijd en
ruimte verwaarloosbare factoren worden, zoals dat ook in memoires (als Tristram
Shandy) het geval is. De verteller is meer op de essentie van het herinneren uit, dan
op chronologie.
Er schiet me een tv-interview met Brakman te binnen, opgenomen in een Haags
etablissement. De schrijver aan een tafeltje met daarop een kleedje van Raabe-pluche,
gefilmd door een licht spiegelende caféruit. Brakman vertelde over Couperus. Waar
het precies over ging is me ontschoten, maar het klonk zo liefderijk dat Couperus
hier niet mag ontbreken.
In Couperus' meesterwerk Van oude menschen de dingen die voorbijgaan (1906)
worden stokoude aristocraten geteisterd door gruwelijke herinneringen aan misdaad
en schuld. Couperus schetst een inktzwatte schaduwzijde van de hogere kringen en
ik stel me zo voor dat Brakman, als jongen uit een eenvoudig Schevenings gezin,
Van oude menschen... gloeiend van genoegen moet hebben gelezen. Couperus laat
zijn personages zien terwijl ze voor een spiegel staan: een notabele bejaarde, een
evenbeeld met bloed aan de handen. In het werk van Brakman zijn schijn en wezen
niet van elkaar te onderscheiden. Het deftige Den Haag van Couperus, de schone
oppervlakte, vinden we er nauwelijks. Hij voert ons door wat je bijna ‘het anti-heelal
van de hofstad’ zou kunnen noemen, Brakman spreekt zelf ergens van ‘de duistere
regio van het bestaan’. Zijn Den Haag is vol achterstraatjes en stegen, waar in hun
karakter verdwaalde heren in gesprek raken met lieden van niet eens meer verdacht
allooi. En als er eens een huis van stand wordt betreden, is alle orde al door Brakman
uit de inrichting weggeschreven. De schijnbare harmonie van Couperus' Den Haag
is bij Brakman ver te zoeken. Een ontwikkeling als in Van oude menschen... - hoe
traag die ook verloopt - bestaat bij Brakman evenmin. De tijd is er afwezig: er is een
Shandyaanse verteller aan het woord. En van meet af aan wordt de ‘lichaamwarme
wereld’ ondermijnd door schuld en misdaad. Met de dimensies van een hele grote,
verduiveld tegendraads dienende schrijvershand.
Het beeld van die hand heb ik niet van mijzelf. Ik ken geen andere schrijver die
zoveel aandacht schenkt aan deze extremiteit als Willem
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Brakman. Waarbij ik me een speciale voorkeur herinner voor de ‘dienende hand’,
het liefste wit. Ook de gezichten van belangrijke personages, geliefdes bijvoorbeeld,
ziet Brakman graag in een schaal van perkamentgeel tot papierwit. Er wordt door de
personages veelvuldig in de sneeuw gewandeld en evenmin toevallig heet het enige
geschrift van de hoofdpersoon in Leesclubje ‘Gebroken wit’. Alles bij Brakman, hoe
bont ook geschilderd, heeft de kleur van het (willekeurige?) vertellen.
De krullen, tierelantijnen, uitweidingen en omwegen krijgen bij Brakman zozeer de
ruimte, schreef ik, dat je je afvraagt waar hij heen wil. Niet alle van de ondertussen
tweeëndertig romans, novellen of verhalenbundels (vanaf 1984 gerekend tel ik er
elf) zijn naar mijn gevoel even noodzakelijk. Méér van hetzelfde? Te veel? Het zou
na mijn pleidooi voor polydiagnostiek wel dwaas zijn hierbij stil te blijven staan.
Want Willem Brakman is een ‘oeuvrebouwer’. Met het oog op alle titels is niet veel
moed nodig voor de bekentenis niet alles van Brakman te hebben gelezen; desondanks
heb ik het sterke vermoeden dat één thema overheerst in dit oeuvre vol valkuilen,
bedekt met het loof van formuleringen: de wereld bestaat voornamelijk uit
mogelijkheden. In Brakmans eigen woorden: ‘De waarheid bevat een verhalend
karakter, die ook wel degelijk de leugen kan insluiten.’ Om in te zien wat alle romans,
novellen, verhalen en essays aan dit thema bijdragen, is het misschien nodig het
complete werk -in chronologie van verschijnen - te lezen: ik maak hierbij een buiging
voor mijn medeliefhebber. Ook dit essay ben ik dank verschuldigd. Omdat het terecht
wilde komen op het bewijs van de zin waarmee we begonnen: ‘Brakmanlezers weten
elkaar te vinden.’
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J.F. Vogelaar
Verdwalen in eigen stad
Kees Fens
Geestdrift
Al vijftien jaar, sinds eind 1977 om precies te zijn, schrijft Kees Fens geen literaire
kritieken meer in de strikte zin, besprekingen van recent verschenen Nederlandse
literatuur, maar ‘gewoon stukken over boeken’, zoals hij het zelf noemt in zijn
verantwoording van de laatste bundeling van zijn maandag-stukken in de Volkskrant,
Oliver Hardy als denker en andere opstellen. Dit boek dateert van 1982; voor
September 1991 werd er wel een nieuwe bundel aangekondigd, maar een jaar later
moet die nog steeds uitkomen. In tegenstelling tot vele andere stukjesschrijvers schijnt
Fens niet bijster tuk op boekuitgaven van eigen journalistiek werk. Dat is altijd al zo
geweest en het zal dus wel een bewuste keuze zijn. De nonchalance waarmee hij zijn
indrukwekkende produktie als liefdewerk oud papier achter zich laat - tegenwoordig
tweeënhalf artikel per week: een groot stuk op maandag, een half zo groot stuk op
vrijdag en om de week een stukje op zaterdag; voorheen waren het met A.L. Boom
in De Tijd en een stuk in De Standaard vijf artikelen per week - het gemak waarmee
hij schrijft en doet alsof het hem niet kan schelen wat hij allemaal eerder geschreven
heeft, is niet minder wonderbaarlijk dan het onverminderde enthousiasme dat uit zijn
lectuur spreekt.
Het plezier in het lezen schijnt bij Fens onmiddellijk in plezier in het schrijven
over te gaan, ook in tijd; vermoedelijk leest hij al meteen met het oog op het verslag
en mogelijk commentaar, selectief dus. Fens zou een medeplichtige lezer zijn geweest
naar het hart van Julio Cortázar, een lezer in de breedte, zijpaden allerminst schuwend,
altijd in voor een avontuurtje; Fens bezit daarvoor ook de juiste dosis ‘idiotie’, zoals
Cortázar het noemde, het vermogen om telkens weer opnieuw geestdriftig te zijn.
Een beter woord zou ik niet kunnen bedenken. Geestdrift omvat zowel het vermogen
tot verwondering als de kunst van het bewonderen, plus de beweging van
verwondering naar bewondering - èn terug, wat naar ik vermoed bij Fens de ware
beweegreden is van al zijn reizen (uitstapjes, zijpaden en omwegen) door de
geschreven wereld. ‘Daarbij kan het verlies aan beleving door de winst aan inzicht
gecompenseerd worden,’ zegt hij ergens (begin '86) over het ‘inleveren van
persoonlijke associaties bij
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een publieke interpretatie’, om meteen op de dynamische terugslag te wijzen: ‘Al
zal dat inzicht zonder twijfel weer tot nieuwe, persoonlijke belevingen leiden.’ Zo
werkt dat bij een wandelende lezer als Fens: elke oplossing is voorlopig omdat ze
bij nader inzien, bij herlezen, nieuwe vragen oproept, of zoals hij in diezelfde periode
schreef: ‘Leren lezen is je ogen leren richten; misschien is leren lezen nog meer het
afleren van de eigen blik (...).’ Kortom, de criticus zoekt moeilijkheden.
Bij een zelfgenererende geestdrift past ook de achteloosheid waarmee Fens zijn
stukken links en rechts laat dwarrelen als losse bladen uit een logboek - de geest
waait waar hij wil; zo leest hij ook, bladerend. ‘De geest vult zich niet, tenzij met de
aangename lucht van de vrijheid,’ schrijft hij als A.L. Boom in het stuk ‘De ziekte
van het bladeren’ (zo'n prettige ziekte die tot de klasse van de schoolziektes behoort).
Het stuk staat in de bundel Mijnheer en mevrouw Aluin & andere tussenteksten
(1981); ‘tussenteksten’ noemt Fens zijn miniaturen en onder die intermediaire noemer
zou hij bijna alles wat hij schrijft kunnen rangschikken. Bespiegelingen zou een
ander woord zijn, zij het beschouwingen meer met het oog dan met het verstand. Mij
valt op dat die tussenteksten een aardig inzicht geven in de spiegelingen tussen Fens'
opvattingen over de kunst van het leven en die van het lezen, en dat vaak veel
explicieter dan hij onder zijn eigen naam pleegt te zijn.

Hartstochtelijke belangstelling
Geestdrift is eerder een houding dan een gemoedstoestand, een instelling die je met
een formulering van Fens zelf een ‘methodisch gerichte hartstocht’ zou kunnen
noemen. Zo de keur aan onderwerpen die Fens van week tot week behandelt op
willekeur, oppervlakkigheid of eclecticisme zou kunnen wijzen - in de periode
april-juni 1990 bijvoorbeeld stonden op het programma: Anbeeks geschiedenis van
de Nederlandse literatuur, Nico Scheepmaker, de brieven van Multatuli, Van Kooten
als de deskundige Dr. Clavan, Susan Ashbrook Harvey over The Lives of The Eastern
Saints, brieven van Hopkins, een biografie van C.S. Lewis, poëzie van Tonnus
Oosterhoff, Mario Praz, de geschiedenis van het kartuizerklooster, The English Town,
voetbal: Willem Wilmink en Willem van Hanegem, het Barbarber-alfabet - dan vormt
die methodische gerichtheid precies de waterscheiding tussen verzamelen en ordenen.
Voor de verzamelaar is alles van belang wat in zijn kraam te pas komt, maar ook
alleen dat, bovendien is hij meer in de verzameling geïnteresseerd dan in de kwaliteit
van de onderdelen die hij zich toeëigent. De ordenende lezer is veel minder eenzijdig
en egocentrisch, hij zoekt het eigene in het afzonderlijke, hij stelt werkelijk belang
in de tekst en zoekt een verbinding tus-
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sen het vreemde en het bekende door zich het eerder ongekende eigen te maken. Ook
hiervoor heeft Fens een mooi zinnetje: ‘Verkennen is een vorm van thuis komen’ zulke aforistische formuleringen zijn de kurken waarop zijn stukken als sleepnetten
drijven.
Fens vergeleek eens Ed Schilders met Gerrit Komrij, auteurs van respectievelijk
Vergeten boeken en Verzonken boeken, beiden kenners van uithoeken en randgebieden.
‘Komrij lijkt bezeten, Schilders is aangeraakt,’ schreef hij; een benaming voor zijn
eigen geestdrift spaarde hij uit, al liet hij merken praktisch geen enkele titel van hun
voorkeur te kennen en ook hun verzamelwoede niet te delen. Belangrijker is het
verschil dat hij niets van beider imponeerzucht heeft. ‘Beiden overtuigen hun lezers
ervan, dat die niets en helemaal niets gelezen hebben.’ Dat is het tegendeel van de
manier waarop Fens zijn lezers aanspreekt, als medelezers namelijk van wie hij,
zoals elke echte liefhebber, hoopt dat zij zijn belangstelling delen. Als ik op mijzelf
afga, slaagt hij daarin, met dien verstande dat ik veel van wat Fens behandelt niet
gelezen heb en vaak ook niet zal lezen. Hij schrijft er bovendien soms zo effectief
over dat lezen overbodig wordt, al is dat zeker niet zijn bedoeling, maar wat hij erover
schrijft lees ik vrijwel altijd met grote interesse; kennelijk weet hij mij van het belang
van iets aan dat boek te overtuigen, vaak in een breder verband of in vergelijking
met andere boeken. Je leest ook niet zomaar een los stuk van Fens, je leest Fens, en
meer om zijn kijk op de dingen, denk ik, dan om zijn visies, meer om zijn observaties
dan om zijn meningen. Vandaar ook het schrijven in reeksen, omdat daarin zijn
fragmentarische manier van kijken - of zoals Paul de Wispelaere het eens noemde:
zijn facettenoog - beter tot zijn recht komt dan in een discursief betoog: van stuk tot
stuk demonstreert Fens een leeshouding, hij dat iets zien, zowel de tekst die hij leest
als zijn lectuur ervan. Over dat surplus laat ik hem zelf maar aan het woord (over
John Carey, 14-9-1987): ‘... dat “meer” behoeft niet alleen het werk van de besproken
auteur te betreffen, maar ook en vooral reflecties op het verschijnsel literatuur zelf.
Een kritiek gaat pas goed functioneren als ze voortdurend de literatuur zelf, het werk
en de lezers, in het geding brengt. (...) Een kritiek moet niet alleen de ideeën van de
besproken auteur of die op te maken uit het besproken werk weergeven, maar de
lezer ook op ideeën brengen. Kortom, ze wordt pas boeiend en belangrijk bij een
zekere essayistische inslag.’ Een stukje zelfportret dat sprekend lijkt, zou ik denken.

Bestendiging
Alleen al door zijn regelmatige verschijning in de krant vraagt Fens om trouwe lezers.
Des te opmerkelijker is het dat hij zich aan de andere kant
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aan bestendiging in boekvorm onttrekt, en dat in weerwil van wat hij in Een jas voor
het leven over duurzaamheid schrijft: ‘Rondkijkend langs de planken vrees ik dat de
meeste boeken mij niet zullen overleven. Wij maken boeken voor de zeer korte duur,
wat misschien iets van de visie op de cultuur kan verraden. Bestendigen, laat staan
doorgeven, willen wij of kunnen we niet meer.’ Het verschil tussen willen en kunnen
is natuurlijk kardinaal. Kort daarvoor geeft hij trouwens een niet minder dubbelzinnige
aanwijzing: ‘Het geduld voor dat groeiproces lijken we kwijt te zijn. Het lijkt als
saai ervaren te worden. Met de tijd meegaan, is met “zijn” tijd meegaan, en dat
betekent: elke dag iets nieuws. We geven de dingen geen kans meer zich dierbaar te
maken. Na kort gebruik zijn ze kapot. Daar zijn ze zelfs op gemaakt.’ Het woord
‘stukken’ wordt dan welhaast omineus. Fens wekt niet de indruk zijn stukken te
schrijven met een achterliggend plan of met het oog op een groter geheel; kennelijk
vertrouwt hij erop dat wat belangrijk is zich vanzelf wel presenteert. Dit idee van
het voorlopige - het vertrouwen in de kracht van het onafgemaakte - deelt Fens met
Paul Valéry, met wie hij trouwens veel meer gemeen heeft, in elk geval de houding
die tot uitdrukking komt in het schrijven als dagelijkse oefening, misschien wel de
ware essayistische instelling, waarvan het essay als proeve slechts een afspiegeling
is. Voor beiden komt essayistisch schrijven als omcirkelend benaderen dicht in de
buurt van poëzie.
Met gemak zou men elk jaar van zijn maandagstukken een dik boek kunnen maken
en van zijn vrijdagcolumns een respectabel boek over poëzie, en laat ik dat er
onmiddellijk bij zeggen: wat mij betreft is het uitblijven van dergelijke jaarboeken
een gemis. Minstens even nuttig zouden bundels opstellen zijn over de biografische
methode, over het leren lezen van poëzie, over zijn geliefde dichters, over lezen,
over Amsterdam, over mystiek en wat al niet meer (wie denkt dat Fens alleen over
Engelse landhuizen, negentiende-eeuwse literatuur, Gezelle, kerken en katholica
schrijft, volgt hem aantoonbaar niet). De geïnteresseerde lezer moet het nu doen met
wat knipsels - als het een ordelijke geest is, reserveert hij daarvoor een mapje; ik heb
er geen - en verder met de stukjes en beetjes die het geheugen van regelmatige lezing
in de vergiet overhoudt.

Wat blijft
Dit lustrum mag dan geen bundeling van grotere stukken hebben opgeleverd, er zijn
toch nog ettelijke boeken van zijn hand verschenen. Een aardig klein boekje over
lezen, The gentle art of reading (uitgegeven 1986 in Nijmegen, een viertal teksten
die eerder in het Belgische dagblad De Standaard hebben gestaan). Een gedicht
verveelt zich niet (1987, hoofd-
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zakelijk krantestukken over poëzie, aangevuld met de oratie ‘Broeinesten en
bijbelplaatsen’, die Fens in 1983 in Nijmegen hield). Spiegelbeelden (1989, teksten
die onder de naam A.L. Boom in het weekblad De Tijd verschenen en in dit boek
‘essays’ van Kees Fens zijn geworden, aangevuld met de lezing ‘Ontspiegeling’).
Het nieuwe licht en de oude tijd (over enkele gedichten van P.C. Hooft, 1990,
herdrukken van een toespraak en een opstel voor W.M.H. Hummelen, uitgegeven
ter gelegenheid van de uitreiking van de P.C. Hooftprijs voor beschouwend proza
op 9 juni 1990). Een jas voor het leven (tussenteksten, 1990, eerder onder de naam
A.L. Boom verschenen in De Tijd, thans getekend: Kees Fens). In 1991 maakte Fens
een keuze uit vroegere in boekvorm verschenen essays uit de periode 1964-1980:
Voetstukken, een herdruk dus en ook niet herschreven. Toch kun je het boek als een
nieuwe publikatie zien, niet omdat Fens er het basiskarakter van stipuleert - als
stukken waarop anderen zijn doorgegaan - maar veel meer omdat hij door de selectie
en heruitgave de blijvende waarde ervan onderkent, ik zou bijna zeggen: toegeeft,
als nog steeds geldende voorbeelden van zijn manier van werken, zijn
literatuuropvatting en trouw aan zijn voorkeur voor bepaalde auteurs. Bovendien
verschenen er naast de stroom van artikelen in genoemde kranten en weekbladen inmiddels teruggebracht tot de Volkskrant - voordrachten en bijdragen in diverse
bundels.
Maar een essay van grotere omvang, zoals in Voetstukken, is er al langere tijd niet
meer bij. Dat is misschien des te opmerkelijker daar Fens onder meer afscheid van
de kritiek nam omdat de boekbespreking op bestelling hem niet essayistisch genoeg
was. Naar aanleiding van een bundel van John Carey stelde hij vast dat het belang
van de gewone boekbesprekingen daarin niet boven de bespreking van een toevallig
uitgekomen boek uitkwam: ‘Dat betekent niet dat ze in de krant niet alle heel goed
hebben gefunctioneerd. Maar in de karakterisering van het besproken boek hebben
ze hun werk gedaan.’ Het lijkt me een nuttig onderscheid, dat praktisch overeenkomt
met het verschil dat T.S. Eliot ziet tussen ‘reviewing’, voor mensen die het besproken
werk nog niet kennen, en ‘criticism’, het becommentariëren en verklaren van
kunstwerken.

Afscheid van de kritiek, een bevrijding
Op 15 november 1977 gaf Fens als recensent de pijp aan Maarten, nadat op 5
november H.C. ten Berge daar stevig de brand in had gestoken door een ingezonden
brief naar aanleiding van een bespreking die Fens van bundels van Ten Berge en
Hamelink had geschreven, waarin vooral de laatste er met een paar lapidaire
opmerkingen nogal bekaaid afkwam. Die datum betekent achteraf de afsluiting van
een periode in de Nederlandse

Het literair klimaat 1986-1992

248
kritiek. Fens is wellicht de laatste gezaghebbende criticus geweest, wiens oordeel
vereenzelvigd kon worden met dat van zijn krant. Sindsdien wordt dat in bijna alle
kranten over meerdere recensenten gespreid; op welke gronden boeken wel of niet
besproken worden en door wie blijft voor de krantelezer onzichtbaar. De reden om
af te haken was voor Fens nu juist dat de bespreking meer en meer onderdeel begon
uit te maken van een boekenproduktie aan de lopende band, waarbij omloopsnelheid
en vermeende actualiteit een secundair reagerende kritiek niet meer de tijd tot
nadenken gaven; reflectie maakte plaats voor reflexen. Fens deed liever een stap
opzij; begrijpelijk en misschien ook wel juist op tijd, al koos hij daarmee voor de
gemakkelijkste weg: hij was het recenseren gewoon beu. In elk geval heeft die stap
naar de marge van de lopende literaire produktie voor hem een bevrijding betekend.
Niet dat Fens zo erg leed onder produktiedwang, want kennelijk zoekt hij die juist
op: liever schrijft hij elke dag een stuk dan een maand of langer op een verhandeling
te zitten ploeteren. Maar door zich aan een amechtige actualiteit te onttrekken, schiep
hij een zekere distantie en reserve. Niet langer hoefde hij week in week uit zijn
oordeel over nieuwe romans en dichtbundels te geven, wat hij trouwens jarenlang
op een consciëntieuze manier had gedaan. Hoe goed Fens als criticus was, zien we
misschien nu pas veel beter, nu er zo bar weinig critici zijn die van gevoel voor
literatuur blijk geven; de meesten zijn niet meer dan ijverige of minder ijverige
boekhouders.
In elk geval schreef Fens er na zijn afscheid niet minder om. Hij was voortaan vrij
in de keuze van boeken, genres en onderwerpen, vrij ook om buiten de beperkte
gezichtskring van de Nederlandse literatuur te kijken en zich buiten het rollenspel
van literaire smaak, mode, normering en regels van de kritiek te plaatsen. Fens heeft
zich hierover zelf duidelijk uitgesproken op de conferentie De regels van de smaak
(1985) in zijn bijdrage ‘De eerlijkheid gebiedt’: ‘Er lijkt een regie aan het werk die
de criticus eerder een rol dan een zelfstandig optreden toekent.’
Het woord vrijheid valt expliciet wanneer Fens het in zijn voordracht over vroegste
leeservaringen heeft. Hij refereert daar aan een periodisering van een lezersleven
zoals hij die, voor zichzelf sprekend, had uiteengezet op een symposium over
jeugdliteratuur. Door er op deze plaats naar te verwijzen gaf Fens bovendien te kennen
dat voor hem jeugdliteratuur niet van andere literatuur gescheiden mag worden, al
was het maar om als volwassen lezer en zelfs als beroepslezer niet te vergeten dat
hij feitelijk om dezelfde redenen leest - en vooral blijft doorlezen, steeds maar weer
op zoek naar iets nieuws - als in de kindertijd. Een interessante suggestie is dat zijn
voorkeur voor Faulkner en Márquez - voor het dichte, hermeti-
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sche, verwikkelde en eenvoudige, zoals hij zegt - wellicht bevorderd is door vroegere
lectuur van streekromans van Coolen en Streuvels, die een latente behoefte heeft
doen bezinken. Als hij op Flauberts papegaai van Julian Barnes afknapt, snakt hij
naar Antoon Coolen; in de ‘kunstkunst’ van Barnes mist hij de glans van de verleiding:
het boek is de studies erover geworden, zegt hij, het roept niet de hartstocht op voor
diepere kennismaking, het verleidt niet, het suggereert niet iets achter de woorden.
Dat is wat hij de witte plekken, het vacuüm in een kunstwerk noemt, die hij als lezer
nodig heeft om zichzelf in dat werk (terug) te vinden, zoals hij ook in een lang gedicht
op de noodzaak van ‘intervallen’ wijst.
Vier perioden onderscheidt hij: ‘Die van de jeugdliteratuur, de meest beslissende,
de tweede, de tijd waarin je niets leest, de derde die van het literatuuronderwijs en
de daarop volgende soms lang durende tijd (dat is dus ook de tijd waarin de lezers
zijn opgenomen in de groep en zich richten naar de normen daarvan) en ten slotte
de vierde en laatste periode: die van de totale vrijheid in de keuze van het te lezen
werk: men leest de eigen boeken en dat hoeven niet alleen literaire te zijn; ze vormen
jouw kring. De eerste en de laatste periode sluiten bij elkaar aan: zij vormen de twee
halve cirkels van het lezersleven.’ Fens meende dat hij die ‘eigen kring’ - een centraal
begrip bij hem - alleen maar open kon houden door zich aan het gesloten circuit van
de derde periode te onttrekken. Die herkozen vrijheid van lezen in de breedte, van
grasduinen, en eventueel van diagonaal lezen en toegeven aan de slechte smaak
(waarvan Fens terecht opmerkt dat het verlies ervan de volwassenen het verst van
de kinderen verwijdert, een pleidooi voor rotzooi op z'n tijd dat hem door fijnzinnigen
niet in dank werd afgenomen) betekent dan wel een reserve ten opzichte van de
literatuur en de vigerende regels van de smaak, maar toch alleen dankzij het instituut
van de literatuur oftewel de derde periode die gekenmerkt wordt door een
spanningsverhouding tussen de ervaring van het vreemde en van het eigene (mooi
wordt goed en vaak ‘vreemd’). Reserve krijgt dan de dubbele betekenis van
voorbehoud (distantie) en voorraad (een open ruimte in het gesloten circuit van de
gevestigde literatuur).

Bladeren
Fens mag zich dan enigszins van het courante boekenbedrijf distantiëren en zich
daardoor de nodige bewegingsvrijheid hebben verschaft, maar hij kan zo optimaal
in de marge opereren omdat hij lang genoeg in het midden heeft gestaan. Hem
overkomt dus niet wat hij in zijn al eerder genoemde voordracht ‘De eerlijkheid
gebiedt’ als gevaar ziet voor ‘een blijvende buitenstaander, een voortdurende
dwarsligger’, dat naar zijn argumenten niet gekeken wordt, maar alleen naar zijn
afwijkende mening en
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dat nog alleen als de uitzondering die de regel moet bevestigen. Daarmee heeft hij
exact aangegeven hoe er in de Nederlandse literatuur met andersdenkenden wordt
omgesprongen: afzonderen en eventueel als buitenstaander respecteren.
Een buitenbeentje is Fens in zekere zin wel, maar met het andere been is hij binnen
de gangbare literatuur blijven staan, zijn pivot als het ware, en dat dankzij de krant.
Als hij in zijn stuk ‘Herdenking van een buitenstaander’ van Busken Huet zegt: ‘Hij
is in Nederland waarschijnlijk de eerste die het allergrootste deel van zijn blijvend
gebleken werk in een dagblad publiceerde,’ is dat, op dat ‘eerste’ na, woord voor
woord op hemzelf van toepassing. In de Nederlandse kritiek is Fens de bladerman
bij uitstek. Bij voorkeur bladert hij in boeken, bij dichtbundels is dat zelfs methode,
liefst van achteren naar voren, vooral bij verzamelbundels. Ook in de keuze van de
boeken die hij leest en de fragmenten die hij tot uitgangspunt neemt, laat hij zich
goeddeels door het toeval leiden. De lezer die daarbij past is dan de al of niet
toevallige passant, de krantelezer die al bladerend zijn stukje tussen andere berichten
door leest en zo wil hij het ook.
Als lezer is Fens een flaneur, ongeveer in alles het tegendeel van de overijverige
opiniemaker die zo goed weet waar hij het zoeken moet. De flaneur staat voor alles
open, hij is vacant, dat wil zeggen ontvankelijk, beschikbaar, bereid zichzelf te laten
raken door iets dat zijn belangstelling wekt. Als hij nieuwsgierig genoemd kan worden
dan niet zozeer belust op nieuwtjes en pikante weetjes, als wel belangstellend in wat
het ontdekken waard is. Zo kan het dat hij al bladerend, zonder speciaal naar iets op
zoek te zijn, iets van zijn gading vindt, misschien wel juist omdat hij niet iets speciaals
zoekt en daardoor geen oog voor het onverwachte heeft: de gespreide aandacht werkt
als een breed vangnet. Walter Benjamin, met wiens jeugd- en stadsminiaturen Fens
als A.L. Boom verwant mag heten (en wiens aandacht voor het concrete detail Fens
in zijn besprekingen deelt), begint zijn Berlijnse jeugd aldus: ‘In een stad de weg
niet kunnen vinden, zegt niet veel. Maar in een stad verdwalen zoals je in een bos
verdwaalt, daar is scholing voor nodig.’ Met een variant daarop zou ik van Fens
willen zeggen dat hij de kunst verstaat om in eigen stad te verdwalen - stad of
literatuur, dat is bij hem niet zo'n groot verschil - juist omdat hij er zo goed in thuis
is. Via een omweg naar huis lopen en de omgeving komt er heel anders uit te zien.
Boom heeft erover geschreven, het is zijn ‘lof van de bocht’. De kunst van het
verdwalen lijkt sprekend op die van het vergeten, waarbij het geheugenverlies
vermoedelijk meer winst dan verlies oplevert.
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Gezegend met een slecht geheugen
‘We herinneren ons onze herinneringen,’ schrijft hij in een stuk over Chesterton, ‘en
het herinnerde zelf raakt spoorloos.’ We onthouden alleen de verhalen. Als Fens'
alter ego zijn lof op de bocht zingt, wil dat niets anders zeggen dan dat de echte
herinneringen, de dingen die we vergeten zijn, alleen langs een omweg kunnen
worden benaderd en alleen in het voorbijgaan aangeraakt. Een mooi voorbeeld
daarvan is te vinden in ‘De macht van het vierkant’, alweer uit Een jas voor het leven.
In een kartuizerklooster ten zuiden van Florence ondervindt hij een subliem moment
in het claustrum, een ruimte waaraan door de rondleidende cisterciënzer geen woord
wordt vuilgemaakt. Karakteristiek is dan de volgende opmerking: ‘Ik neem mij voor
dit vierkant als het mooiste te beschouwen dat ik ken. Maar ik weet dat ik daarmee
andere “binnenplaatsen” verdring.’ Want hetzelfde voornemen heeft hij al vaker
gemaakt. Een paar uur later, in Florence, is hij al zijn voornemens weer vergeten,
wat aan de oprechtheid ervan niets afdoet, integendeel zelfs. Bij toeval, doordat een
klooster (met de volmaaktste (!) binnenhof) gesloten is, vindt hij een nog mooiere
binnenplaats, die van de Spedali degli Innocenti: ‘Ik ga zitten en staar voor mij uit,
in de macht van het volmaaktste vierkant. Het kasteel van de ziel, heet een beroemd
mystiek werk. De binnenhof van de ziel, - dat is het geluk.’ Dat is wat Fens zoekt
en soms ook vindt; als het bij toeval is dan is dat net zomin toeval als Fens een
mysticus is, althans in metafysische of religieuze zin - het religieuze heeft voor Fens,
als ik het goed zie, vooral betekenis als grens, een besef dat de zichtbare wereld z'n
grenzen en betekenishorizon te danken heeft aan een onuitgesproken grotere wereld;
maar hij houdt zich aan deze kant, aan de binnenhof.
Zulke verhevigde momenten vindt hij in gebouwen en steden, in kunstwerken en
boeken en bij mensen - momenten om vast te houden, die in een grote cirkel om hem
heen verspreid liggen en die tezamen ‘misschien wel een keten van zekerheden’
vormen, om een oudere tekst van A.L. Boom aan te halen, van diens ‘tussenteksten’
moet ik het blijkbaar hebben. ‘Als ik van al die gebouwen, straten, stegen, pleinen,
een stad zou bouwen, - niemand zal tussen de onderdelen ervan enige samenhang
kunnen ontdekken, zelfs niet kunnen vermoeden dat er één persoon is die een
verzwegen relatie met al die gebouwen onderhoudt.’
Hetzelfde geldt voor mensen en boeken; dat is wat ik eerder als ‘eigen kring’
aanhaalde: Fens is systematisch bezig zijn eigen geestelijke omgeving te creëren,
‘een kring van zekerheden’, maar wel een die voortdurend in beweging is, geen
bolwerk maar een mobile die zich, dankzij een anti-systematische instelling al naar
de belangstelling (als een lens of spiegel) wijzigt en telkens van samenstelling
verandert, gaande gehouden door een gelukkig vergeten.
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Ordening
Herlezen is behalve genot van de herkenning en herhaling, ook noodzaak: ‘Een roman
lees je meteen twee keer en de tweede is de eigenlijke eerste.’ Herlezen is bovendien
herzien, van mening veranderen, al was het maar doordat details voor het eerst in
hun verband of daarna in een andere context gewaardeerd kunnen worden: ‘Herlezen
(en herluisteren) vereist een overzien van het geheel. Bij een geslaagde, wat
omvangrijke roman begin je bij herlezing toch echt opnieuw, met in het hoofd wat
passages en verder een plattegrond met alleen maar hoofdwegen. Een roman is niet
te onthouden, zelfs niet door een collectief, zoals sommige onderzoekspraktijken
uitwijzen.’ Dat verklaart ook waarom Fens zelf nog maar zo weinig romans leest,
misschien wenst hij zijn geheugen vrij te houden voor verspreide momenten; zoals
gezegd, een tekst moet ruimte voor hem vrijlaten.
De plaats van de roman schijnt voor Fens te zijn ingenomen door biografische
geschriften, een genre tussen roman en geschiedenis, dat bovendien een hybridische
vorm van herinneren (fabuleren, construeren) en vergeten is. Over A Life of One's
own van Gerald Brenan schrijft Fens (16-3-87): ‘...wat onthouden is, is dat waaraan
men betekenis heeft kunnen geven: het verhaal van de jeugd. Juist dat geven van
betekenis aan gebeurtenissen uit het eigen leven, wordt voor latere jaren steeds
moeilijker: je hebt te veel onthouden. Tenzij je altijd al met een slecht geheugen
gezegend bent geweest en de mogelijkheid tot construeren en zo jezelf vormgeven
je daardoor niet onthouden wordt. Zoveel autobiografieën verlopen omdat de
schrijvers ervan over hun jeugd het meest te zeggen hebben: ze hebben er het minste
van onthouden.’
De aandacht van Fens voor het genre heeft niet toevallig iets dubbelzinnigs. Soms
lijkt hij beduidend minder geïnteresseerd in de feiten dan in het verdraaien ervan,
dus in het verzwijgen en liegen. Ook als het om algemene geschiedschrijving gaat
lijkt hij minder belangstelling te hebben voor de geschiedenis als zodanig dan voor
de manier waarop zij verteld wordt, dat wil zeggen achteraf - en met terugwerkende
kracht - geïnterpreteerd wordt en op die manier gemaakt tot de geschiedenis waarvan
wij geacht worden te leren. ‘Het gaat om de wijze van herinneren, de werking van
het geheugen, de structuur ervan.’ En ik zou zeggen: bovenal gaat het om het lezen
en schrijven als vormgeven, als constructie en ordening in tegenstelling tot het lukraak
verzamelen. Ik denk dat hij vooral geïnteresseerd is in het genre van de biografie en
meer nog van de autobiografie en het dagboek - de primaire nieuwsgierigheid
daargelaten - omdat het geschreven leven duidelijker dan welk ander geschrift ook
laat zien hoe en tevens waarom literatuur ontstaat: hoe leven tot tekst wordt
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en hoe het leven door tekst wordt vormgegeven - pas dan krijgt het betekenis, en wel
door het te lezen. Als iemand zijn leven geen vorm geeft, stelt het niets voor - zo zou
de vrij strenge levensopvatting van Fens eruit kunnen zien, die wellicht zijn
belangstelling voor het (auto)biografische genre leidt.
In het licht van het voorafgaande zou je de wekelijkse stukken van Fens ook als
oefeningen in vergeten kunnen zien. ‘Pas bij het lezen ontdekt men wat er in het
geheugen allemaal opgeborgen is. Zo lang er nog vanuit dat geheugen van alles te
voorschijn wordt gelezen, leef je. En elke dag is lezen nodig om levenstekens door
te krijgen. Ik lees dus ik leef.’ De dwaaltochten van de lezer Fens leveren vooral
leesavonturen op, maar die onderscheiden zich nauwelijks van zijn verrassende
visitaties van gebouwen, steden, memorabele momenten, schilderijen en andere
kunstwerken; de verbindingen ertussen zijn het resultaat van zijn constant wisselende
belangstelling, belangstelling als voornaamste bron van creativiteit. De ruimte waarin
Fens aansluitingen zoekt is de bibliotheek maar evengoed de stad, je zou haar ook
met de - merkwaardig genoeg bijna abstract geworden - term ‘gemeenschap’ kunnen
aanduiden. Als Fens het over traditie heeft, doelt hij op een levende gemeenschap,
een verleden dat alleen betekenis heeft in het licht van het heden. Voor het nieuwe
zoekt Fens aansluiting bij het oude, het beproefde, maar dan wel bij voorkeur het
oude dat voor hernieuwde beschouwing - voor herlezing en herziening, of voor
herdenking - vatbaar is. Modern is voor hem altijd een complex begrip geweest, nooit
eenzijdig gelijkgesteld met het nieuwste van het nieuwste. In tegenstelling tot Georg
Steiner idealiseert Fens het verleden niet. Hij is even trouw aan het moment van nu
als aan de idee van een ononderbroken geesteshistorische traditie, die zelfs alleen
zin heeft voor zover ze een nieuw beeld te zien geeft in de spiegel van wat er nù
geschreven en gedacht wordt. Consequent heeft hij door de jaren heen vastgehouden
aan de al vroeg door T.S. Eliot geformuleerde opvatting dat met elk belangrijk nieuw
literair werk de hele bestaande literatuur in beweging komt. Die opvatting heeft met
het begrip intertekstualiteit een ruimer jasje gekregen, al wordt het doorgaans in de
meest enge zin van literaire kruisbestuiving gebruikt. Fens gebruikt het meer als
herkenningsteken zodat hij kan blijven doen wat hij altijd al deed (en het literaire
werk zelf niet kan): verbindingen leggen of expliciet maken. ‘De sonnetten van Hooft,
zoals wij die nu lezen, hebben zich ontwikkeld uit de poëzie zoals wij die nu schrijven
en lezen. Het nieuwe komt niet uit het oude voort, maar omgekeerd. Misschien dat
daarmee een verklaring van het afsterven van zoveel oudere literatuur gegeven kan
worden: de literatuur van nu is niet meer in staat haar voort te brengen.’ Elk nieuw
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werk vereist een herziening van de bestaande orde, dat wil zeggen een nieuwe
ordening - en ordening is bij Fens een sleutelbegrip, door hem ook wel eens het
‘compositievermogen’ van de lezer genoemd.
Het woord ‘gemeenschap’ omvat bij Fens ook de geloofsgemeenschap. Uit de
katholieke traditie verklaart hij zelf zijn voorkeur voor het verwikkelde, een
ontvankelijkheid voor symbolen en meerduidigheid. Belangrijk is in dat verband zijn
opmerking in ‘De eerlijkheid gebiedt’: ‘Er ontstond vanuit lezen en luisteren een
sluitende, georganiseerde wereld (de maker: één auteur), tot in de hantering van de
tijd autonoom, van zo op het eerste gezicht heterogene elementen.’ Niemand zal het
verbazen dat hij daaraan onmiddellijk zijn bewondering voor Borges vastknoopt. De
literatuur vormt als het ware een eiland van betekenis in een wereld van wanorde een komedie van orde, zoals hij het eens formuleerde, in dezelfde geest als hij de
lezer op een andere plaats een (ongewild) humoristische figuur heeft genoemd: hij
poogt de absolute macht van het tekort te ontkennen. Tussen haakjes schreef hij
ergens (ik weet niet meer waar en wanneer): ‘(Over het humoristische karakter van
het literatuur lezen zelf is bij mijn weten nog nooit geschreven. Een paar honderd
bladzijden uitzonderlijke werkelijkheid die bij het dichtslaan van het boek illusie
blijkt. Bij het sluiten slaat de werkelijkheid in alle macht weer toe, de lezer wordt
weer zichzelf, hij bestaat niet meer uit woorden en andere gestalten.)’ Deze opvatting
van literatuur als vorm van illusie - een illusie van ordening, samenhang en
betekenisvolheid, of op de poëzie toegepast: de illusie als wordt een tijdsverschil
tijdelijk opgeheven of de tijdsdimensie uitgeschakeld - vatte Fens dertig jaar geleden
samen in de titel De gevestigde chaos, de titel van een opstel over Het behouden huis
van W.F. Hermans (herdrukt in Voetstukken) en van De gevestigde chaos, de titel
van de verzamelbundel uit 1966: ‘De gevestigde chaos kan zich tijdelijk vermommen
als gevestigde orde. Zo kan men, meen ik, vaststellen dat Het behouden huis in zijn
geheel een beschrijving [is] van de chaos, de disorde, in de schijn van de tijdelijke
komedie van orde die gespeeld wordt (...)’
Dat wonder bewerkstelligt het literaire werk en de verbazing die zich keer op keer
van de lezer meester maakt is een reactie op de begoocheling, de betoverende illusie
van ordening - zolang de lezer zijn ongeloof opschort - dat het lukt, telkens weer, en
al even grote verbazing dat wat vroeger lukte het nog steeds doet, zodat bewondering
andermaal in verwondering omslaat.

Leesverslag
Zo'n lezer is als criticus in de eerste plaats geïnteresseerd in de vraag: Hoe werkt
het? Een vraag die in een andere doorklinkt: Wat gebeurt er als blijkt dat vroegere
auteurs opnieuw gelezen kunnen worden?
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Die primaire vragen, die in de courante kritiek veelal verdrongen worden door
kwalificaties, kennelijk uit een behoefte aan oordelen en rangordes, bepalen de
vroegere essays evengoed als de latere krantestukken, zowel in de aanpak als in de
benadering van de lezer als potentiële medelezer. Fens schrijft alsof hij praat, hij
vertelt graag - hij expliciteert liever dan dat hij iets expliqueert - en omdat hij zoveel
te vertellen heeft moet menige mededeling tussen gedachtenstreepjes worden
meegenomen. Het is opmerkelijk dat in de tussenteksten van Boom die terzijdes en
tussenvoegsels nagenoeg ontbreken, waarschijnlijk omdat Fens daarin onbezorgd
voor zichzelf kon spreken terwijl hij zich in de artikelen bezorgd toont of hij het boek
wel voldoende tot zijn recht laat komen. Daarbij verbaas ik me er soms wel over dat
Fens niet ophoudt met herlezen en herzien, maar kennelijk zelden aan herschrijven
toekomt. Ook in dat opzicht is hij merkbaar geen (egocentrische) lezende schrijver
maar een (ergocentrische) schrijvende lezer, althans in zijn boekbesprekingen.
De bundel Voetstukken bewijst dat ontvankelijkheid, het gewillige oor voor wat
in een tekst het eigen geluid is en het vermogen tot geestdrift, altijd al en nog steeds
zijn grootste kracht is. Deze essays - over Van de Woestijne, Van Oudshoorn, Nescio,
Thijssen, Vestdijk, Elsschot, Van het Reve, Achterberg, Hermans, Carmiggelt,
Koolhaas, Alberts en T.S. Eliot, tot op heden Fens' literaire eregalerij - laten goed
zien hoe die ontvankelijke houding ‘werkt’. Fens begint telkens met losse observaties,
opmerkingen die tegelijk als instrumentarium en bewijsplaatsen dienen voor wat
volgt, waarna hij zijn bevindingen toespitst op één voorbeeld (een verhaal of passage)
of uitbreidt door thema's en motieven ook in andere werken van dezelfde auteur terug
te vinden en op die manier patronen te onderscheiden. Het doeltreffendste middel is
daarbij het citaat; dat voert de tekst zelf sprekend in en maakt een waarneming tot
meer dan enkel een bewering. Bovendien is het citaat bij uitstek geschikt om zichtbaar
te maken wat Fens zo bijzonder vindt aan een tekst. Om die verschillen gaat het hem:
uitvinden wat deze auteur van anderen onderscheidt. Een dergelijk
onderscheidingsvermogen kan alleen een lezer opbrengen die bereid is zichzelf in
een tekst te verplaatsen. Dit is ongeveer ook de methode die Fens nog steeds toepast
in zijn stukjes over poëzie, waarin hij vrijwel altijd uitgaat van een gedicht of een
fragment. De lezer kan hem daarbij als het ware over de schouders meelezend volgen,
dat is een van de charmes van die stukken; Fens is de beste docent onder de
Nederlandse critici.
In de maandag-stukken gaat hij enigszins anders te werk, het betreft daar ook vaak
omvangrijke boeken. Hij begint gewoonlijk zijn stuk met de meer algemene gedachten
waarop zijn lectuur hem heeft gebracht, geeft vervolgens een uiteenzetting van het
werk in kwestie en besluit
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meestal met een nadere toelichting van wat er zo bijzonder (goed of slecht) aan is.
Maar zijn algemene bespiegelingen zijn altijd terug te voeren op een punt dat hij in
een werk concreet heeft aangetroffen. Zoals gezegd schrijft Fens nauwelijks nog
over romans, zijn voorkeur voor het hermetische of simpele komt vooral in de poëzie
aan haar trekken. In het proza beperkt hij zich vooral tot het verwikkelde of strakke,
in het bijzonder het realistische proza van de zojuist genoemde Nederlandse auteurs
en de negentiende-eeuwse roman zoals die zich prolongeert in de biografie. Jammer
is dat Fens daardoor nog nauwelijks over werk schrijft dat hem vreemd is, waarover
hij, misschien wel juist door zijn afstandelijke maar altijd serieuze blik, soms zulke
belangrijke dingen wist te zeggen. Ik herinner me van lang geleden een stuk over
Witold Gombrowicz, waarin Fens expliciet zei dat het werk hem vreemd bleef.
Niettemin behoorde het stuk tot het beste dat over Gombrowicz geschreven is.
Gombrowicz werkte waarschijnlijk even beklemmend op hem als alle barokke kunst,
waarin hij zichzelf kwijtraakt omdat er niet het kleinste vacuüm in is, zoals hij van
de eerste barokkerk, de Gèsu, zei, waarin hij heimwee naar Saenredam kreeg en diens
protestantse, Hollandse licht. Gezien ook zijn literaire voorkeur voor het
‘minimumproza’ van de Hollandse realisten, lijkt Fens ook meer een protestant dan
een katholiek. Licht is daarbij zijn toverwoord, het licht van een noordelijk luchtmens.
Fens spreekt zelf graag van de kunst van het weglaten, waardoor hij zich voelt
aangesproken. Beknoptheid is zowel de eigenschap die hij in werk van anderen
waardeert als het kenmerk van zijn eigen stukken. Een mooi voorbeeld is zijn bijdrage
aan de in 1989 verschenen geschiedenis van het Nederlandstalige kinderboek, De
hele Bibelebontse berg, een kort stuk tussen allerlei grote overzichten - en
oorspronkelijk zou Fens een van die overzichten geschreven hebben - maar in zes
pagina's geeft hij wel suggesties voor een heel boek. Stijl is voor Fens de kunst iets
kort te zeggen, de kunst van het weglaten - en lezen is het steeds opnieuw in de tekst
ontdekken van wat is weggelaten. Maar het gevaar van die opvatting is dat stijl tot
zinnen beperkt wordt en zodoende tot gedachten: in de gedachte wordt een bepaalde
som van ervaringen gecomprimeerd en in de zin worden gedachten gecomprimeerd.
Fens heeft herhaaldelijk zijn voorliefde voor het epigrammatische uitgesproken. De
keerzijde daarvan is dat hij nog maar zelden toekomt aan een uitwerking van de idee
dat een gedachte een heel hoofdstuk of een boekdeel nodig kan hebben. Ik wil maar
zeggen dat ik in Nederland een Fens mis waar het gaat om een nadere beschouwing
van omvangrijker proza.
Maar dat mag nauwelijks een bezwaar genoemd worden, immers, Fens is nooit
wetenschapper geweest, niet eens theoreticus - het is een misver-
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stand dat Merlyn een theoretisch blad zou zijn geweest, laat staan een dogmatisch
theoretisch standpunt zou hebben ingenomen, en Fens heeft zich ook toen niet aan
theoretische verhandelingen gewaagd - hij is altijd een man van de praktijk geweest,
daarbij een liefhebber. Waarom zou je aan zijn verdiensten iets afdoen door de
veronderstelling dat hij ook nog eens werk zou moeten opknappen dat anderen
nalaten? Merlyn keerde zich in 1962 tegen het volslagen subjectivisme van een kritiek
die zich alles toeëigent en het werk onteigent, van critici die zichzelf in het werk
projecteren en het louter als illustratie zien van eigen denken, kortom nauwelijks oog
hebben voor het eigene, dat wil zeggen het vreemde aan een tekst. Maar ook is Fens
nooit in het andere uiterste vervallen van een kritiek die zich volledig met het
behandelde werk identificeert, zoals ook zijn bewondering nooit blind is. Fens laat
juist zien dat integratie en identificatie oplossen in een contact dat twee identiteiten
bevestigt èn de verschillen tussen lezer en tekst bewust maakt. Dat is wat je een
adequate essayistiek kunt noemen, zoals Merlyn indertijd voorstond. De criticus
volstaat dan niet met het begrijpen van de tekst, dus ook niet met het overdoen van
het werk van de schrijver - hij wordt zelf creatief, hij gaat door waar het werk ophoudt.
Immers, de geïdentificeerde betekenis is nooit de laatste, altijd voorlopig en
betrekkelijk, nooit af. Instemmend haalt Fens Valéry aan als die zegt: wat af is, is
niet gemaakt.

Profiel
Als ik mij voorstel hoe Kees Fens zelf een profiel zou hebben aangepakt, dan denk
ik niet dat hij alle publikaties van zijn model chronologisch achter elkaar zou hebben
gelezen; hij zou wat zijn gaan grasduinen en bladeren, om zijn geheugen te prikkelen,
de beelden die het vergeten in zijn herinnering heeft (uit)gespaard. Al bladerend in
een opstel over J.J. Oversteegen, ‘Het is niet anders’ (in de bundel Op eigen gronden,
1989), stuit ik nu dan op de volgende passage over een geestverwant: ‘Misschien is
de belangrijkste constante deze: de literatuurwetenschapper is nooit gescheiden
geraakt van de criticus, de geleerde niet van de lezer, de universiteit niet van de
hartstocht, de aandacht voor het nieuwe nooit van de belangstelling voor en beleving
van het oude. Oversteegen leest altijd in het verlengde van; zijn enthousiasme voor
een nieuw boek is ook altijd enthousiasme voor de literatuur zelf. En voor dat
enthousiasme zoekt hij geestgenoten.’ Hartstocht, ik bedoelde in het begin met
geestdrift niets anders dan die ‘methodisch gerichte hartstocht’, en die betreft steeds
het wonderlijke transformatievermogen van de literatuur, de metamorfose. ‘Wanneer
de kritiek tekort schiet, doet ze dat ook ten opzichte van het geheel van de literatuur
en van de traditie’ - dat was de erfenis die Merlyn
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van Eliot overnam. En op een heel andere plaats, in een krantestuk, lees ik: ‘Elke
goede essayist schrijft, over welke auteur hij het ook heeft, altijd over literaire
problemen in het algemeen.’ En daarom is Kees Fens een buitengewoon goede
essayist. Hij heeft er zelf geen tijd voor, hij moet vandaag dringend een nieuw stuk
schrijven, over het taalgebruik van Sadam Hussein bijvoorbeeld of over een eenzame
schaatser, maar laat dan zijn uitgever eens daadkrachtig optreden en een serie bundels
op touw zetten. Als het dan geen jaarboeken zijn, zoals ik ze het liefst zou zien met
alles door elkaar, zoals de Cahiers van Valéry, dan ten minste thematisch gebundelde
keuzes uit de talloze stukken die we anders onherroepelijk vergeten - al zal Kees
Fens misschien denken dat we ze daarom zo goed onthouden, misschien.
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Bart Vervaeck
Jeroen Brouwers en de dood van de literatuur
De Franse socioloog Pierre Bourdieu beweert in een uitvoerig essay1 dat alle literatuur
een compromis is. Een minnelijke schikking tussen enerzijds de expressieve behoefte
en anderzijds de formele voorschriften. De schrijver die te veel naar de eerste pool
overhelt, wordt door de kritiek sentimenteel, pathetisch en exhibitionistisch genoemd.
De auteur die naar de andere kant overhelt, krijgt het verwijt te horen dat hij lijdt aan
vormdwang en dat zijn boeken loze vormexperimenten zijn. Brouwers, nooit een
man van compromissen, heeft beide soorten van verwerping mogen incasseren.
Enerzijds wordt hem verweten dat hij een exhibitionist is die in kitscherige directe
bewoordingen zijn emoties blootgeeft. Anderzijds zouden zijn boeken zo nadrukkelijk
en doordacht opgebouwd zijn dat ze alle spontaneïteit verliezen. Kan dat wel,
tegelijkertijd extreem expressief en extreem formalistisch schrijven? Gaat het hier
misschien om de zoveelste illustratie van het aloude adagium dat de uitersten elkaar
raken?
Om die vragen te beantwoorden, doet men er goed aan de twee polen van naderbij
te bekijken. De emoties waarover Brouwers schrijft, zijn bekend. Ze borrelen op uit
het allesomvattende besef dat het leven zinloos en stikdonker is. ‘Er valt nergens op
te hopen, zo ervaar ik mijn bestaan,’ zei Brouwers in een interview van tien jaar
geleden.2 Dat bijna nihilistische besef doordrenkt al zijn romans en verhalen. Er is
in dat opzicht weinig verschil tussen Joris Ockeloen (1967) en Reinier Saltsman
(1990), hoofdfiguren uit respectievelijk de eerste en de voorlopig laatste roman van
Brouwers. Hoogstens is er sprake van een accentverschuiving die samenhangt met
de groeiende ouderdom van de personages (en de auteur): meer dan Ockeloen ervaart
Saltsman dat alle verzet zinloos is, dat er geen vlucht mogelijk is uit het labyrint van
het leven. Wat in de eerste roman nog een panische activiteit was, wordt nu een
afstompende sleur: het dwalen en rondtollen heeft nog maar weinig van een zoektocht,
het maakt eerder een pas op de plaats.
De verwording van de beweging wordt meermaals aangeduid in De zondvloed. In
het paradijselijk oerwoud uit zijn eerste levensjaren wordt de hoofdfiguur gefascineerd
door het chaotische van de omgeving die steeds in beweging lijkt. Hij neemt deel
aan die ongeordende beweging
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door in het oerwoud rond te dolen en door zich te laten meedrijven op het water van
de stromen en meren in het bos. Hij wordt ‘meegesleurd in de oerstroming’. Jaren
later, wanneer hij als volwassen schrijver zijn treurnis wegdrinkt in een Vlaamse
boshut, blijkt hoezeer die oorspronkelijke beweging een verstikkende dwang is
geworden. Hij kan zich niet meer laten meeslepen in de oerstroming, maar wordt
vastgehouden door een paar doorweekte lakens, al wat nog rest van die
oorspronkelijke vloeiing: ‘Het lijkt wel een lachfilm: een naakte en in bizarre
lichaamshoudingen over een natgeregende vloer wentelende schrijver, worstelend
met strengen beddegoed die zich nu eens om zijn keel, dan tegen zijn benen, dan
rondom zijn armen wikkelen, Laocoön en zijn zeeslangen.’
Deze ontwikkeling zou men kunnen omschrijven als een vorm van verstening. Er
zit geen voortgang in het leven van Brouwers' personages, ze lijken eindeloos in
zichzelf te dwalen op zoek naar dat paradijselijke ik dat ze in hun verbeelding ooit
geweest zijn. Al de rondjes die ze lopen, brengen hen verder van dat oorspronkelijke
ik, dat alsmaar onwaarschijnlijker wordt. Het krijgt romantische en zelfs
mythologische proporties, die Brouwers in De zondvloed veel breder uitsmeert dat
in zijn vroegere romans, inclusief Het verzonkene (1979) en Bezonken rood (1981),
de twee werken die samen met De zondvloed een trilogie vormen. Zo kom ik tot een
paradox in de inhoudelijke ontwikkeling van Brouwers' werk: alhoewel de thematiek
dwangmatiger en monomaner wordt, wordt de inhoud niet soberder of armer. Het
neemt woekervormen aan die indruisen tegen de literaire eis van inperking en
sublimatie, en die daardoor op de afwijzing van heel wat critici stuiten.
De woekering van thema's én de monomanie vormen een van de meest typische
kenmerken van Brouwers' literaire werk. Hij heeft zelf herhaaldelijk gezegd dat hij
altijd over de drieëenheid liefde, literatuur en dood schrijft. Voor recensenten is zoiets
natuurlijk handig, maar men mag niet vergeten dat zich rond deze triade tientallen
thema's groeperen die in alle boeken van Brouwers opduiken: de angst en de
zelfvervreemding, de gespletenheid, de tijd, de vruchtbaarheid, de chaos en het
dwalen, de afwezige vader, de initiatie, enzovoort. Dat vormt zo'n rijkdom en
verscheidenheid, zelfs zo'n overdaad dat een inhoudelijke herhaling bij Brouwers
feitelijk uitgesloten is. Natuurlijk hebben de critici gelijk wanneer ze zeggen dat
Brouwers altijd over hetzelfde schrijft, maar dat zogenaamde ‘zelfde’ is zo verscheiden
en veelomvattend dat het elke keer ook heel wat van het ‘andere’ bevat. Daarbij komt
dat er wel degelijk een evolutie aan te wijzen valt in de inhoud van Brouwers' romans
en verhalen. Die kan het best geïllustreerd worden aan de hand van het bekende
Orpheusmotief. In dat motief verenigt Brouwers liefde, literatuur en dood.
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Orpheus, de mythische dichter en zanger die met zijn verzen alles en iedereen kon
vermurwen, daalt af in de onderwereld om zijn geliefde Eurydike uit de dood te
redden. Dat is wat Brouwers zich als Orpheus tot doel stelt: de liefde aan de dood
onttrekken. Maar Orpheus mag niet omkijken, wat volgens Brouwers betekent dat
hij zich niet mag herinneren dat zijn geliefde dood is. Orpheus slaagt daar niet in,
hij kijkt om en doodt zo Eurydike - dit keer voorgoed. Vanaf het begin heeft Brouwers
de nadruk gelegd op het aspect van de herinnering in de mythe. Zo verzucht Joris
Ockeloen: ‘Men zou over de gave moeten beschikken zich niets te herinneren, zodat
men steeds opnieuw kan beginnen, altijd kind zou blijven, eigenlijk.’ In de volgende
romans blijkt echter dat er maar één manier is om dat kind weer op te roepen, en dat
is juist de herinnering, i.c. aan Indonesië. Brouwers' project is dus zelfvernietigend.
Het kind bestaat alleen nog in de (gefantaseerde) herinnering, terwijl een kind precies
gedefinieerd wordt door de afwezigheid van de herinnering. Deze conclusie trekt de
auteur in De zondvloed: Orpheus heeft iets van Medusa, hij vernietigt door zijn blik.
Hij versteent.
Het is die verstening die steeds centraler wordt in het oeuvre van Brouwers en die
uiteindelijk belichaamd wordt in de figuur van Saltsman, een man van zout, een zuil
die niet meer beweegt omdat hij vastzit in zijn herinneringen en gemiste kansen. Het
orphische verlangen blijft maar het wordt cynischer. Het vernietigt het object waarnaar
het verlangt en het berust in de sleur en gewoonte van het leven. Orpheus is
teruggekeerd uit het dodenrijk, maar hij onderscheidt zich nauwelijks nog van de
doden.
De formele evolutie loopt min of meer parallel aan de ontwikkeling van de
thematiek. Men kan er namelijk dezelfde groei in ontdekken: steeds meer monomanie
én woekering, steeds meer verstening. Alle romans van Brouwers zijn gestructureerd
als labyrinten waarin de muren spiegelwanden zijn. Een beeld, een zin of een paragraaf
kan eindeloos weerspiegeld worden in de erop volgende tekstfragmenten. Daardoor
moet de lezer voortdurend vooruit- en achteruitbladeren, wil hij de structuur volgen.
Hij doolt rond in het boek als Theseus in het labyrint. In Joris Ockeloen bevat dat
labyrint nog een aantal in de schaduw blijvende zijgangen en nissen die de wandelaar
de illusie schenken van een mogelijke uitweg. Gaandeweg brengt Brouwers zijn
labyrint zo scherp en zo volledig in kaart dat er geen plaats meer overblijft om te
schuilen. Alle gangen komen in een verblindend licht te staan en dan blijkt hoe
hermetisch alles afgesloten is. De wereld van Brouwers laat geen
ontsnappingsmogelijkheden.
De labyrintische structuur van De zondvloed is veel nadrukkelijker en veel
dwingender dan die van Joris Ockeloen of Het verzonkene. De prin-
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cipes waarop Brouwers zijn doolhoven bouwt, komen ook veel duidelijker aan de
oppervlakte. Ze blijken relatief eenvoudig en niet eens talrijk. Slechts door hun
eindeloze toepassing ontstaat het chaotische labyrint dat zo kenmerkend is voor
Brouwers' romans. Ook hier geldt het samengaan van monomanie en woekering: als
een geobsedeerde gebruikt de schrijver steeds dezelfde structuurprincipes. Hij doet
dat zo dwangmatig en zo consequent dat ze beginnen te woekeren. Orde wordt chaos.
Men kan drie principes onderscheiden. Ten eerste is er de verbinding van wat in
tijd en ruimte eigenlijk niet bij elkaar hoort. De zondvloed laat een aantal essentiële
fasen uit het leven van de ik-verteller in elkaar vloeien: de eerste levensjaren in
Balikpapan (Borneo), de studietijd op de kostschool, het huwelijk met Laura, de
ontmoeting met de gedroomde geliefde en de vereenzaming in het boshuis. Daarbij
versmelten ook de ervaringsmodaliteiten. Wat eerst een waarneming van de
werkelijkheid lijkt, verschuift onmerkbaar tot een herinnering, een droom of een
voorspelling.
Tweede structuurprincipe: de spiegel. Brouwers' labyrint berust op tweeledige
tegenstellingen, dualismen, die als in een spiegel met elkaar geconfronteerd worden.
Door de spiegeling wordt elk dualisme verbonden met alle andere. Bijvoorbeeld:
Indonesië contrasteert met Nederland zoals toen contrasteert met nu, zoals openheid
contrasteert met burgerlijkheid, leven met dood, het verdwenen jeugdvriendinnetje
tikoes met Yvonne, Nachtschade met Laura. Er zijn een heleboel beelden in de roman
die als spiegel fungeren. De evenaar is de spiegel tussen Nederland en Indonesië, de
foto is de grens tussen zwart en wit, negatief en positief. De witte bladzijde is een
‘spierwit wereldnegatief’ en het wateroppervlak vormt de overgang tussen de ik-figuur
en ‘zijn eigen schaduw en spiegelbeeld’.
Het derde structuurprincipe ligt in de herhaling en de parafrase van eerdere zinnen
en fragmenten. In De zondvloed zijn er heel wat beelden die telkens opnieuw
hernomen worden en die als draden van Ariadne in het labyrint verspreid liggen.
Voorbeelden hiervan zijn onder meer de vlieg, de telefoon, de kapper, de
kalender-aan-het-nageltje en het sprookje van Hansje en Grietje. Ook de
mythologische figuren Orpheus en Theseus behoren tot deze reeks van eindeloos
herhaalde symbolen. Ze geven de lezer een houvast tijdens zijn dooltocht omdat ze
hem toelaten verschillende fragmenten op elkaar te betrekken. Daardoor ontdekt hij
niet alleen de gemeenschappelijke betekenis maar voltrekt hij ook het project van
de schrijver: hij past alle puzzelstukken in elkaar tot de hele wereld wordt wat hij
voor Brouwers is: een hermetisch labyrint.
Naar eigen zeggen wilde Brouwers van deze nadrukkelijke vorm af-
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stappen in Zomervlucht. ‘Het is anders,’ beweert hij3, ‘dat weet ik zeker. In ieder
geval in technische zin. De stijl van De zondvloed en daarvoor, daar vind ik mij niet
meer in. Alles moest met alles samenhangen, tot in de details van de details toe. In
De zondvloed en in andere boeken van mij is het alsof ik de lezer bij zijn haren pak
en bovenop de tekst druk en hem daar ook houd. Het is te ik-achtig, te zwaar, enfin,
je zou het egocentrisme kunnen noemen.’
Op het eerste gezicht is Zomervlucht inderdaad anders van stijl en structuur dan
De zondvloed. Warren4 noemt het boek ‘ingetogen in plaats van opgewonden’ en
Heumakers5 merkt op dat Brouwers ‘zijn stilistische pathos ditmaal wat minder de
vrije teugel [gunt] dan in het verleden’. Die indruk van een grotere afstandelijkheid
is in belangrijke mate terug te voeren op het gebruik van de hij-vertelling. Daardoor
wordt Zomervlucht inderdaad minder egocentrisch en zwaar dan De zondvloed, maar
de structuurprincipes blijven ongewijzigd. En de vormdwang al evenzeer. Ook in
Zomervlucht wordt alles met alles verbonden via de drie fundamentele principes.
Tijdens een slapeloze nacht wordt Saltsman overspoeld door beelden uit zijn
voorbije leven. Net als in De zondvloed mengt Brouwers hierbij tijd, ruimte en
ervaringsmodaliteit. Wat Saltsman denkt, zou evengoed door de ik-figuur uit De
zondvloed gedacht kunnen worden: ‘De ene herinnering zat vast aan een andere, ze
deden zich niet voor als afzonderlijke beelden, maar als een versmelting daarvan, een levensarcheologie van tal van tijdstippen en levensfragmenten, draden, rafels,
losse eindjes, die toch alle tot één knoop met elkaar verbonden waren.’
De spiegel speelt in Zomervlucht een even belangrijke rol als in De zondvloed.
Saltsman is het spiegelbeeld van zijn grootvader én van Bach. Mariëlle Vargas, de
pianiste die hij in Amerika ontmoet, is de spiegeling van een circusmeisje en van
Suzan, een vroegere leerlinge. Muziek is een afspiegeling van magie en goochelkunst.
Alles heeft zijn omkering, zijn schaduw, zijn negatief. De zwarte piano thuis wordt
een witte piano in Amerika; de witte Suzan wordt de zwarte Mariëlle.
Net als in De zondvloed worden in Zomervlucht beelden en zinnen eindeloos
hernomen. Zulke rode draden zijn dit keer het horloge, de kitscherige ringen en de
foto van de grootvader. De belangrijkste mythologische figuur naast Orpheus is nu
Odysseus. Hij symboliseert de rusteloze beweging van het dolen die bij Saltsman
verworden is tot een dribbel ter plaatse. De citaten uit de Odyssee zijn nadrukkelijk
aangebracht en worden al even nadrukkelijk herhaald.6
Er blijkt dus uiteindelijk niet zo'n groot verschil te bestaan tussen de twee recentste
romans van Brouwers. De structuurprincipes zijn dezelfde
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en ze zijn even duidelijk aanwezig. Hiermee druist Brouwers in tegen twee eisen die
traditioneel aan de literatuur gesteld worden, namelijk de suggestiviteit en de vrijheid.
Grote literatuur wordt gedefinieerd als de wereld van suggestie en uitsparing. Een
groot schrijver zegt veel met weinig woorden, hij geeft veel te verstaan en laat nog
meer doorschemeren. Brouwers zet zich af tegen deze literaire opvatting die vasthoudt
aan wat Bourdieu de burgerlijke smaak7 heeft genoemd. Bij Brouwers wordt de
eenzaamheid niet gesuggereerd, ze wordt onverbloemd opgediend in alleszeggende
volzinnen. Ook de opbouw van het boek wordt niet suggestief achter het verhaal
weggemoffeld. Wie Brouwers leest, wordt met zijn neus op de constructie geduwd.
Het skelet komt aan de oppervlakte. De dood is geen suggestie maar realiteit.
Mulisch heeft de literaire ruimte eens gedefinieerd als ‘die van de vrijheid’8 maar
bij Brouwers worden vorm en inhoud gekenmerkt door de onvrijheid. Al zijn
personages zijn opgesloten in een labyrint zonder uitgangen en al zijn romans zitten
gekneld in ‘de dwangbuis van de hermetisch sluitende vorm’.9 Dat geldt slechts in
mindere mate voor de polemieken, de essays en de brievenboeken. Maar ook in die
genres is de suggestiviteit niet bepaald groot en bovendien wordt de vrijheid ingeperkt
door de altijd aanwezige hang naar vorm en compositie. Zo verwittigt Brouwers de
lezer van zijn brieven dat hij heeft geschrapt en herschreven, geordend en gewijzigd
tot er een literair verantwoorde compositie ontstond.10 In Tuurtouw, een requiem voor
Geert van Oorschot, duiken dezelfde formele principes op als in de romans: beelden
en zinnen worden hernomen en weerspiegeld zodat een sluitende structuur ontstaat.
Daarbij komt dat ook de inhoud van Brouwers' niet-romaneske werk de bekende
obsessie en monomanie verraadt. De dood en de leegte hangen zwaar over de meeste
bladzijden.11
Men kan in het gebrek aan suggestiviteit en vrijheid een zwakte zien van Brouwers'
literaire werk, maar dan beoordeelt men zijn oeuvre in termen van de burgerlijke
smaak en niet in termen van de eigenzinnige literaire wereld van de auteur. Brouwers
is bekend geworden als de chroniqueur van de dood. Hij schrijft een literatuur van
de dood. En zijn schrijven is in meer dan één opzicht ook de dood van de literatuur.
Schrijven is voor hem vernietigen, doden. Hij vernietigt niet alleen zijn Eurydike,
zijn liefde en zijn jeugd maar ook, en vooral, zijn woorden.
Het thema van de vernietigende schrijver wordt in het werk van Brouwers steeds
breder uitgemeten. Het weggummen van woorden, het zuiveren van de bladzijde,
het zoeken naar witte woorden, - het zijn thema's die de schrijver behekst hebben
vanaf de vroege romans. Emfatisch worden ze pas in de Indonesië-trilogie en vooral
in De zondvloed. ‘Wie
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schrijft, is dood,’ luidt het daar. ‘Ik ben een schrijver “van niks”, lees “over niks”.’
En: ‘Schrijver, nou, pfff, een schrijver van lege bladzijden dan.’
Brouwers schrijft de leegte. Zijn hele oeuvre is een variatie op die leegte. Hij
herhaalt niet, hij herneemt het niets. Zelf zegt hij12: ‘Men is nu eenmaal geobsedeerd
door één thema. En toch lijkt geen boek op het andere. Waar het om gaat is dit: je
schrijft een roman en met de volgende herhaal je de eerste niet, je herneemt hem.’
In die zin is Brouwers geen componist die voortdurend nieuwe thema's en vormen
bedenkt; hij is eerder de geduldige muzikant die virtuoze variaties voortbrengt op
één en hetzelfde thema: de leegte, de dood, de afwezigheid.
Daarmee is het unieke van Brouwers' positie in de literatuur aangegeven. Op de
denkbeeldige lijn die loopt tussen de pool van de emotie en die van de vorm, valt hij
niet te situeren. Hij heeft zowel de ene als de andere pool zo buitenissig zwaar en
nadrukkelijk uitgewerkt, dat de uiteinden van de lijn onder het gewicht doorbuigen
en elkaar raken. De rechte wordt een cirkel. Brouwers' literatuur is tegelijkertijd
extreem emotioneel én extreem beheerst, ze is neurotisch expressief en dwangmatig
vormbewust. In afzondering komen die kenmerken wel vaker voor maar de combinatie
is eerder zeldzaam. Door die combinatie vernietigt Brouwers de traditionele opvatting
van de literatuur die gebaseerd is op de burgerlijke smaak. Ook in die eerder
sociologische zin staat Brouwers voor de dood van de literatuur.
Dat Brouwers' literaire werk uniek is, betekent natuurlijk niet dat hij volledig
geïsoleerd staat in de Nederlandstalige literatuur. Er zijn verschillende auteurs met
wie hij een duidelijke verwantschap vertoont. Om te beginnen is er Gerard Reve.
Het levensgevoel van waaruit die zijn boeken schrijft, sluit naadloos aan bij het
nihilisme van Brouwers. Alles is leeg en vergeefs in Reves wereld, niets komt ooit
nog goed. Op die donkere grondtoon verheffen zich thema's die de lezer van Brouwers
erg bekend in de oren klinken. Reve heeft het voortdurend over de Liefde en de
Dood. Hij verwoordt die onderwerpen op een even dwangmatige en vormperfecte
manier als Brouwers. In een gedicht dat ‘Scheppend Kunstenaar’ heet13, geeft Reve
zijn visie op de vorm en inhoud van zijn literair werk: ‘Naarmate ik ouder word,/
wordt, wat ik schrijf, hoewel fraaier verwoord,/ steeds enkelvoudiger van inhoud:/
Liefde (of geen liefde),/ en ouder worden,/ en dan de Dood.’ Hieruit spreekt een
monomanie en verstarring die aan Brouwers herinnert. Net als deze laatste is Reve
een auteur die steeds hetzelfde boek herneemt en die zodoende een wereld heeft
gecreëerd die alsmaar leger en doodser wordt.
De liefde heeft bij Reve hetzelfde mythologische karakter als bij Brou-
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wers: ze blijft onvervuld, de geliefde wordt een onbereikbare figuur die thuishoort
in de traditie van ‘La belle dame sans merci’. De dood is bij beide schrijvers even
nadrukkelijk aanwezig en ze heeft voor beiden iets verlokkelijks omdat ze de belofte
inhoudt van een mogelijke verlossing uit de doolhof van het leven.
Reve is even extreem als Brouwers in de uitwerking van zijn thematiek en
vormgeving. Ook bij hem neigt de emotie naar het sentiment en de kitsch. En ook
bij hem is de vorm zo gepolijst en zo sluitend dat er nog maar weinig plaats blijft
voor suggestiviteit en vrijheid. En toch: bij Reve valt dat laatste wel mee vanwege
de alles overheersende ironie. Daarin ligt het belangrijkste verschil met Brouwers.
Hoe dof en donker de ellende ook is, bij Reve wordt ze altijd gerelativeerd door een
absurd en cynisch gevoel voor humor. Dat vindt men bij Brouwers wel in zijn
brievenboeken en in mindere mate in zijn polemieken, maar niet in de romans.
Wie de brieven van Brouwers vergelijkt met die van Reve, ontdekt dezelfde
mengeling van pessimisme en radeloze humor, van verontwaardiging en berusting,
hoop en verbittering, tederheid en agressie. Beide briefschrijvers hebben het meer
dan eens over de literatuur en hun oordelen zijn even ongenuanceerd en provocerend.
Maar de lezer van Reve heeft altijd de indruk dat de auteur net zo goed iets anders
had kunnen schrijven en dat hij het allemaal niet zo erg meent. Bij Brouwers is die
indruk niet zo sterk. Voor hem lijkt literatuur serieuzer dan voor Reve.
Dat blijkt ook als men de triade van Reve vergelijkt met die van Brouwers.
Tegenover Brouwers' profane drieëenheid van liefde, literatuur en dood plaatst Reve
de heilige drievuldigheid die in hoofdletters geschreven dient: ‘God, de Liefde en
de Dood’.14 God is voor Reve de samenhang van alles met alles: ‘Alles is Een [en]
God is de enige werkelijkheid,’ schrijft hij in een brief.15 Wat Reve over God zegt,
is mutatis mutandis hetzelfde als wat Brouwers over de literatuur zegt: het is de
samenhang van alles met alles. Zoals de God van Reve wreed en vernictigend kan
zijn, zo is de literatuur bij Brouwers de vernietiging van wat geweest is. Zoals Reve
in elk detail God ontdekt, zo ziet Brouwers in alles literatuur. Hij klaagt erover, zowel
in zijn boeken als in interviews, dat hij voortdurend geplaagd wordt door een
formuleringsdwang: alles moet in woorden vastgelegd worden. Het lijkt of Brouwers
zijn leven offert aan de god van literatuur. En of al zijn romans bezwerende gebeden
zijn.
Heel wat critici hebben gewezen op de verwantschap tussen Brouwers en Mulisch.
Ik geloof dat die vergelijking berust op enkele opvallende raakpunten maar niet op
een fundamentele gelijksoortigheid. De literatuur van Mulisch lijkt hoogst zelden
op die van Brouwers. Mulisch is
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geen monomaan auteur die steeds hetzelfde boek herschrijft, hij is niet geobsedeerd
door de triade van liefde, literatuur en dood, hij schuwt zowel het sentiment als de
formele excessen. In zijn literaire ruimte is er veel plaats voor suggestiviteit en
vrijheid. Vanaf zijn eerste roman, archibald strohalm (1952) heeft Mulisch een grote
rol toebedeeld aan het spel en de lach. Literatuur is voor hem een avontuur en een
zoektocht naar het onvoorspelbare, terwijl Brouwers in zijn boeken een gesloten
ruimte uittekent waarin alles al bij voorbaat vastligt. Bovendien is Mulisch geen
autobiografisch schrijver. Zijn romans bestrijken een veel breder terrein dan die van
Brouwers. Ze schuwen zelfs het politieke commentaar niet.
Toch zijn er twee niet te ontkennen raakpunten tussen beide auteurs: de
Orpheus-mythe en het begrip van de octaviteit. Van Mulisch wordt terecht beweerd
dat zijn schrijven berust op een magisch-mythische grondlaag. Hij zoekt achter de
werkelijkheid naar de mythische patronen die alles sturen en beïnvloeden, en die
ervoor zorgen dat alles met alles samenhangt. Eén van die patronen is de oedipale
driehoek, een ander is de Orpheus-mythe. Voor Mulisch is schrijven afdalen naar de
onderwereld, het onbewuste waar de mythische patronen te vinden zijn. Orpheus
zocht daar naar zijn Eurydike, de auteur zoekt er naar zijn vormen, zijn boeken: ‘Wat
de schrijver uit de hermetische onderwereld haalt, dat zijn de vormen.’16 Een dergelijke
vorm is ‘een gesmokkeld geschrift als weer een nieuwe Eurydike’.17 Orpheus faalde,
wat Mulisch wijt aan het feit dat Orpheus een zanger was en geen schrijver. Hij
beschikte niet over de geschreven taal. Alleen die taal is in staat het ongrijpbare uit
de onderwereld vast te leggen. Als het eenmaal vastgelegd is, verdwijnt het weer:
de schrijver heeft iets naar boven gebracht, maar hij weet achteraf ook niet meer wat
het is. Hij weet het slechts tijdens het schrijven. Daarna is alles weer verdwenen.
Deze opvatting sluit direct aan bij Brouwers' visie op de vernietigende werking
van de orphische literatuur. Vandaar dat men zowel bij Brouwers als bij Mulisch
regelmatig bedenkingen aantreft over de paradoxale eenheid van creatie en destructie.
De schrijver gumt zichzelf uit, zegt Brouwers. Als zijn woorden op papier staan, is
de dood een feit. Die thematiek beheerst ook het werk van Mulisch. In De diamant
wordt telkens opnieuw beweerd dat de voltooiing van het project (i.c. het schrijven)
meteen de mislukking is. Als de schrijver zijn doel bereikt, is hij dood: ‘Hoor de
eeuwige zanger! De mens zingt in het donker om hem heen, heb medelijden. (...)
Waarheen loopt hij? Bereikt hij de grens? Daar bereikt hij haar: hij loopt in het rond
en smokkelt zijn leven over de grens van de dood. Hij smokkelde toch zo graag? O,
hij zal haar vinden, zijn bestemming: de dood.’18
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De octaviteit is een begrip dat Mulisch hanteert om aan te duiden dat alles met alles
samenhangt. Wie een hoge en een lage do aanslaat op de piano, hoort twee tonen die
anders en toch eender zijn. ‘Er ontstaat een volstrekte harmonie, waarin de twee niet
identieke tonen identiek worden.’19 In één geheel ervaart men tegelijkertijd hetzelfde
en het andere. Zo gaat dat ook in de literatuur: een bepaalde zin of een bepaald beeld
roept andere zinnen en beelden op die gelijkaardig en toch verschillend zijn. Er
ontstaat een resonantie waarbinnen hetzelfde verhaal eindeloos hernomen kan worden
in andere en toch eendere klanken en kleuren. Dat is ongeveer wat Brouwers in al
zijn werken doet. In een gesprek20 zegt hij hierover: ‘Iets anders is de
octaviteitsgedachte. Ik heb dat heel intuïtief verwerkt in mijn roman Zonsopgangen
boven zee. Later merk je dan dat Mulisch zich al die tijd met hetzelfde bezig heeft
gehouden. In De compositie van de wereld vond ik, geheel uitgewerkt, terug wat
tijdens het schrijven van Zonsopgangen als een brij van gedachten door mijn hoofd
is geschoten. Beïnvloeding is een schimmig iets.’ Ik zou in dit geval niet van
beïnvloeding spreken. De samenhang van het andere met het eendere is een thema
dat in de postmoderne tijd altijd in de lucht hangt en dat men in een of andere vorm
aantreft in het werk van totaal uiteenlopende auteurs als Willem Brakman, Hugo
Claus, Jan Wolkers en Gerard Reve.
Eenzelfde verhaal op verschillende manieren vertellen, dat is in feite niets nieuws.
Louis Paul Boon deed dat onder meer in Menuet en De Kapellekensbaan. Van Deel
heeft naar deze laatste roman verwezen om de structuur van De zondvloed te situeren21
en Brouwers zelf heeft een zeer waarderend essay gewijd aan het werk van Boon.
‘In mijn werkkamer hangt maar één portret van een schrijver,’ verklaart Brouwers,
‘het is het met houtskool vervaardigde zelfportret van Boon, gesigneerd “Lowie”,
daterend van 1947. Boon staat voor mij op eenzelfde onaanraakbare hoogte als
Multatuli.’22 Net als Multatuli had Boon ‘zich tot taak gesteld over alles een groot
kruis te trekken om de dingen aan te klagen, af te breken en vervolgens opnieuw op
te bouwen’. Daarin herkennen we ook de bekommernis van Brouwers, die uit tal van
zijn polemieken spreekt. Typerend voor Brouwers is dat zijn klachten en uitvallen
bijna uitsluitend de literaire wereld gelden. Voor hem is het geloof of de politiek niet
half zo interessant als voor Boon of Multatuli. De wereld van Brouwers is die van
de letteren.
De schijnbaar chaotische mozaïekstructuur van Brouwers' romans kan zonder veel
moeite verbonden worden met de fragmentaire opbouw van Boons werken. In beide
gevallen wordt de veelheid bijeengehouden door de eenheid van de schrijver die
altijd opnieuw hetzelfde boek schrijft omdat hij altijd opnieuw zijn leven schrijft.
Brouwers: ‘Boon schreef boeken

Het literair klimaat 1986-1992

269
die uit fragmenten bestaan: stukken, stroken, lappen (...) - boek na boek almaar
werkend aan één en hetzelfde boek: dat van zijn eigen leven. (...) Boon schreef
bekentenisliteratuur.’23 Dat geldt zonder enige restrictie ook voor Brouwers.
Om de bepaling van Brouwers' positie in het literaire landschap af te ronden, wil
ik een auteur vermelden die zo nauw verwant is met Brouwers dat het wel een raadsel
mag heten waarom die verwantschap niet eerder bestudeerd is. Ik heb het hier over
Paul de Wispelaere, net als Brouwers een autobiografisch romancier. De Wispelaere
gebruikt zijn autobiografie om fictie te schrijven. Een essentieel aspect in de overgang
van werkelijkheid naar fictie is het opsplitsen van het ik. Net als bij Brouwers bestaan
er bij De Wispelaere verschillende ikken, die soms met ‘hij’ aangeduid worden. Dat
geeft de auteur de mogelijkheid de werkelijkheid te verdichten en het verhaal vanuit
verschillende perspectieven te belichten. Een vorm van octaviteit dus.
Net zoals Brouwers is De Wispelaere de schrijver van één boek dat eindeloos
hernomen wordt: ‘Ik zit vast aan steeds weer hetzelfde boek. Ik ben de lezer van
mijn in taal gevatte dubbel.’24 De drie recentste romans vormen een trilogie die handelt
over de teloorgang van een gedroomde jeugd. Binnen de trilogie worden fragmenten
en beelden hernomen en gevarieerd. De eenheid van de boeken wordt, ook weer
zoals bij Brouwers, aangegeven in de titels: Tussen tuin en wereld (1979), Mijn huis
is nergens meer (1982) en Brieven uit Nergenshuizen (1986).
De relatie tussen leven en literatuur neemt bij De Wispelaere een even dwingende
plaats in als bij Brouwers. Enerzijds heeft het leven geen vorm of zin zonder de
literatuur, anderzijds wordt het precies door die literatuur gefnuikt en vernietigd. Als
een echo van Brouwers' klacht over het onvermogen de realiteit zonder literatuur te
zien, klinkt de bedenking van de ik-figuur uit Een dag op het land: ‘En weet je dat
ik dit prachtige stuk land, dat mij soms gelukkig maakt, godverdomme niet meer kan
bekijken zonder dat Brechts “Gesprek over bomen”, met de letters en bladspiegel en
al waarin ik het in mijn Werkausgabe heb, mee op de foto staat?’25 Met de literatuur
stroomt ook het verleden het heden binnen. De ik-figuren van De Wispelaere zwalpen
net als die van Brouwers op een vloedgolf waarin heden en verleden samenvloeien.
Ook de ervaringsmodaliteiten kunnen niet meer gescheiden worden: ‘Je ziet niet
alleen wat je ziet, dacht ik, maar tegelijk ook wat je niet meer ziet en wat je zou
willen zien ’26
In deze versmelting spelen spiegels en schaduwen een belangrijke rol. De boeken
waarin De Wispelaere met de meeste nadruk schrijft over de spiegelrelatie tussen
auteur, verteller en personage, dragen veelzeggende
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titels. Zo verscheen in 1970 Paul-tegenpaul en in 1975 Mijn levende schaduw.
Schrijven is je eigen schaduw worden.
De mythe van het paradijs vormt zowel bij Brouwers als bij De Wispelaere één
van de krachtlijnen binnen het totale oeuvre. Bij Brouwers wordt dat paradijs
gesymboliseerd door het oerwoud in Balikpapan en door het verdwenen
jeugdvriendinnetje tikoes. Bij De Wispelaere lopen de symbolen erg gelijk: de tuin
en het gestorven meisje Bérénice. In haar figuur komen, net als in het personage van
Nachtschade, liefde, literatuur en dood samen. Tegenover deze mythe stelt De
Wispelaere de geschiedenis, die zoals bij Brouwers niets anders is dan verwording
en verval. Om daaraan te ontkomen rest niets anders dan de Orpheustocht. In Brieven
uit Nergenshuizen definieert De Wispelaere zichzelf als een contra-utopist, dat wil
zeggen een schrijver die ‘als Orfeus afdaalt in de onderwereld van het verleden, en
er via de herinnering de verloren tijd uit terug haalt en omzet in de creatieve orde
van een reusachtig verbeeldingswerk’. Zoals de ik-figuur uit De zondvloed
teruggetrokken leeft in zijn boshuis, zo leven de hoofdfiguren van De Wispelaere in
een afgelegen gebouw dat beschermd wordt door de mythische tuin.
Mijn huis is nergens meer (1982) is, net als De zondvloed, een vertelling binnen
het kader van een televisiefilm. Het boek bevat dezelfde thema's als De zondvloed
maar is soberder geconstrueerd. Gevarieerder ook. De structuur wordt bij De
Wispelaere minder expliciet aan de lezer getoond; de thematiek-alhoewel in wezen
gelijklopend-is minder extreem emotioneel. Erg gelijklopend zijn dan weer de
esthetiserende taal en stijl, de melancholie en de zucht naar een onbereikbare
verstilling en schoonheid. Wie de twee romans na elkaar leest, zal verbaasd zijn over
de bijna eindeloze reeks van overeenkomsten. Ook hier weer zou ik niet van
beïnvloeding willen spreken. Want als er iets duidelijk wordt in de ontwikkeling van
Brouwers, is het wel dat hij steeds meer zichzelf wordt. Dat hij steeds dichter komt
bij de ultieme tekst waarin hij volledig verdwijnen zal.
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Carel Peeters
De jaloezie van de tijd
A.F.TH. van der Heijden
Het is met De tandeloze tijd als met die andere ambitieuze cycli, Prousts A la
Recherche du Temps Perdu en La Comédie Humaine van Balzac: het zijn alle drie
zulke ruime titels dat er meerdere delen in kunnen zwemmen. De tandeloze tijd is
van de drie misschien wel het minst eenduidig en het suggestiefst, op zoveel manieren
blijkt hij te kunnen worden uitgelegd. De eerste associatie bij zo'n titel is de voor de
hand liggendste. Wat bij De tandeloze tijd verschijnt is het laatste kwart van de
twintigste eeuw, onze eigen tijd, gebed in het dons van welvaart en verzorging. Zo'n
eerste associatie is veelzeggend: blijkbaar is er maar al te zeer reden voor en er zijn
kennelijk genoeg verschijnselen die deze tijd tandeloos maken. Maar associaties
kunnen bedrieglijk zijn, het zijn niet zelden alleen maar luie impressies. Al komen
ze nooit helemaal uit de lucht vallen, ze zijn soms gemakzuchtig en gauw tevreden.
In het geval van De tandeloze tijd gaat het bij die eerste associatie om een soort
poëzie die van bepaalde slagwoorden (verzorgingsstaat, welvaartsstaat, restauratie,
post-modern relativisme) een goedklinkende som maakt (‘een tandeloze tijd’). Zoveel
poëzie is alleen mogelijk wanneer andere verschijnselen worden weggedrukt die wel
degelijk in het bezit zijn van tanden (ongebreidelde verzakelijking, profijtbeginsel,
carrièrezucht, yuppiedom, patserig individualisme).
De titel van Van der Heijdens romancyclus is een vrijmoedige interpretatie. Het
bevat een vruchtbare spanning die gedachten in beweging kan zetten, zodat de vraag
kan opkomen: is dat van die tandeloosheid wel helemaal zo? Wanneer de periodiek
drankzuchtige advocaat Quispel in Advocaat van de hanen zegt dat de wereld haar
smaak heeft verloren, en dat niets ‘restte om nog de tanden in te zetten’ dan is de
vraag of we hier niet te maken hebben met zijn geblaseerdheid en tandeloosheid, en
niet van de tijd waarin hij leeft. Hoewel hij in zijn praktijk als advocaat genoeg van
zich afbijt, in zijn persoonlijk leven en in zijn geestelijke huishouding is er angstig
weinig waar stevig op geknabbeld kan worden. Van der Heijden profiteert met zijn
titel rechtmatig van de onzekerheid over de vraag of deze tijd nu wel of niet tandeloos
is.
De vruchtbaarheid van de titel krijgt echt iets bloeiends wanneer blijkt
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dat de eerste associatie bijlange na niet genoeg is. Het vraagt om meer. De tweede
verklaring van de titel heeft niets met een kijk op het laatste kwart van de twintigste
eeuw te maken. De tandeloze tijd moet dan gelezen worden als een tandenknarsende
verzuchting om de macht van de tijd in zijn metafysische gedaante: de tijd hoeft
helemaal geen tanden te hebben. Hoe tandeloos ook, hij doet zijn verwoestende werk
toch wel, in elk leven, en daarbij valt niets te willen. In het eerste deel van de cyclus,
Vallende ouders, kijkt Albert Egberts terug naar zijn jeugd en vertelt hoe hij die tijd
eigenlijk had willen doorbrengen: ‘smetteloos’. Daarmee ontstaat in de roman (op
pagina 28) een motief dat de hele romancyclus zal doortrekken. Dat is het Dorian
Gray-motief, gekleefd aan Oscar Wilde's jongeling tegen wiens ‘most marvellous
youth’ de tijd een oorlog begint omdat hij jaloers is op zoveel jeugd en schoonheid.
‘O ja,’ staat bij Van der Heijden, ‘ik wilde hartstochtelijk tot de wereld ingaan, er
deel aan hebben in plaats van er alleen maar deel van uit te maken. Maar tegelijkertijd
wenste ik het engeltje te blijven, het smetteloze jongetje, moeders mooiste, in wiens
smoeltje geen enkel karakter gekerfd mocht komen te staan (...) Ik wilde tot de wereld
ingaan, maar mocht er niet door aangetast of aangevreten worden. De tijd moest
liefst tandeloos aan me voorbij gaan.’ Hier is sprake van een andere tandeloosheid.
Dat de tijd zich niets van deze wens blijkt aan te trekken is één van de desillusies
waar de roman op zijn beurt een oorlog tegen voert.
Dat de tijd alles aantast en aanvreet doortrekt alle delen van de romancyclus en
duikt in vele gedaanten op. Maar in Van der Heijdens niet tot de cyclus behorende
roman De draaideur moet men de plaats zoeken waar in enkele Céline-achtige
pagina's het meest pregnant onder woorden wordt gebracht waarom de hele
romancyclus zich ertegen keert, waarom Van der Heijden er met de cyclus als
schrijversonderneming zijn wraak op uitoefent. Die pagina's zijn een sarcastisch
lamento op de dood in het leven, ‘de enige, de echte’. Dat is niet de dood die altijd
in het verschiet ligt, dat is de dood die er is: ‘Altijd al. Het is geen springer. Geen
wurger. Geen dood van de daad. Het is een luie dood. Een lui varken is het. Een
parasiet. Hij is er van meet af aan al. Die grote, stomme zaadkop, dat microscopische
waterhoofd heeft zich nog niet in zijn doel geboord, of daar komt hij al aankakken,
onze dood. Hij is er bijtijds bij. Hij laat er geen gras over groeien.’
De tijd als tijdgeest mag tandeloos zijn, de tijd van Albert Egberts en Ernst Quispel
mag door hen zo ondergaan worden, de tijd als tijd heeft daar geen boodschap aan,
die voelt zich gedekt door het spreekwoord ‘de tand des tijds’ en doet desnoods
tandeloos zijn werk, verwoest de schoonheid, zorgt voor een mistig verleden, maakt
herinneringen ongrijpbaar,
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schrijdt genadeloos voort, laat alles verdwijnen en voorbijgaan. Uiteindelijk is hij
het ‘graf in jezelf’.
De wraak die de romancyclus De tandeloze tijd in de persoon van de man die hem
schrijft en van die van zijn hoofdpersoon Albert Egberts hierop uitoefent is het
stilzetten van de tijd, het beschrijven van het leven ‘in de breedte’, het eeuwig maken
van ondeelbare momenten. Elke minimale herinnering wordt daarom door Van der
Heijden aangegrepen om hem in al zijn veelkantigheid in te vullen, als een ingenieur
en constructeur uit te bouwen, eruit te halen wat erin zit. De tijd wordt stilgezet, het
moment bij zijn revers gepakt en door hem met een benijdenswaardige stijlvastheid
en beheerste passie leeggeschud, dat wil zeggen: in fonkelende zinnen in beweging
gezet.
Dit idee: een stilstaande tijd die toch in beweging is, kan men ook vinden bij
Nicolaas Matsier, Oek de Jong, Doeschka Meijsing en Dirk Ayelt Kooiman. Het was
mij niet eerder opgevallen dat het in Van der Heijdens romancyclus een nog
voornamer, alomvattender rol speelde. Bij Van der Heijden heet het ‘beweging in
stilstand’ (Albert Egberts noemt het zo), bij de anderen ‘eeuwig heden’, ‘volle
stilstand’, ‘beweging in ruste’ of ‘utopie van het heden’. Het zijn allemaal varianten
van hetzelfde. Verruimt men het motief tot het bijkomende verlangen om de tijd af
te schaffen en louter in de verbeelding te leven, dan moet het lijstje ten minste
uitgebreid worden met Harry Mulisch, Cees Nooteboom en K. Schippers. Maar van
het afschaffen van de tijd en een totale vlucht in de verbeelding is bij Van der Heijden
niet echt sprake, daarvoor is hij als schrijver te veel realist. Hij wil de tijd juist tot
stikkens toe in de breedte volproppen met gebeurtenissen, ervaringen, herinneringen
en gevoelens, zodat hij kan zeggen ‘Ik ben er geweest. Ik zal er altijd zijn’ (zoals de
schrijver doet in De sandwich, het boek waarin Van der Heijdens ‘filosofie’ dat niets
aan het ‘riool van het verleden’ prijsgegeven mag worden het uitvoerigst aan de orde
komt).
Van der Heijdens hoofdpersoon Albert Egberts ontglipt het leven en de tijd nogal
eens, bijvoorbeeld wanneer hij in Nijmegen als student ‘in de lengte’ leeft. Wanneer
hij tot zijn positieven komt wil hij ‘leven in de breedte’ door zich niets te laten
ontglippen uit het heden en verleden: ‘Ik kon me mijn verzamelde herinneringen
weer voorstellen als een berg, die naar beneden toe aangroeide: een die aan erosie
onderhevig was. Als ik mijn ogen sloot, rees hij voor me op (...) Als oudste deel, als
begin van de berg, was de top het meest aan slijtage onderhevig. Mijn leven was die
weg gegaan: van de top het dal in, steeds meer mos en rollende stenen vergarend,
steeds meer in zich opnemend (...) Het geheugen was er om te proberen de weg terug
te vinden.’ Bij Egberts bevindt het leven in de
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breedte zich ook in zijn hang een leven te leiden zonder grenzen, of de grenzen uit
te dagen in zoverre ze behoren bij de echte realiteit van de volwassen wereld, de
wereld waar men een echte man moet zijn. Van der Heijden als schrijver zet de tijd
stil om flarden herinneringen uit te wringen en over honderden pagina's zo op te
tuigen dat de tijd het nakijken heeft. Dat is dan de derde verklaring van de titel: de
tijd als slachtoffer van Van der Heijdens talent. De tijd blijkt tandeloos, heeft niets
in te brengen tegen een geslaagd kunstwerk van honderden pagina's. Of, zoals Egberts
tegen zijn vriend Flip in De gevarendriehoek zegt: ‘Ik ga ervan uit dat je alles wat
je aan armzaligs en rottigs op je weg tegenkomt, en waar je niet omheen kunt, achteraf
moet kunnen omsmeden, omsmelten tot iets moois, dat tegelijkertijd - verhevigd de herinnering aan de gruwel in zich bergt.’
De behoefte de tijd stil te zetten is door de stilistische brille waarmee hij haar als
leidend motief heeft uitgewerkt tot het waarmerk van Van der Heijdens romancyclus
uitgegroeid. Dat het motief ook te vinden is bij Proust en dus bijna honderd jaar oud
is neemt niet weg dat het bij Van der Heijden naast deze persoonlijke ook een
cultuurfilosofische kant heeft. Het stilzetten van de tijd moet een onderdeel van de
onbewuste verlangens van de tijd zijn die hij beschrijft. Schrijvers met een filosofische
knik in hun geest stuiten erop: het is de knik die maakt dat ze verder kijken dan wat
het realistische oog kan zien, ze kijken onder de oppervlakte. Dat het bij zoveel
schrijvers bijna tegelijk optreedt kan onmogelijk alleen met beïnvloeding te maken
hebben. De verklaring voor die verlangens mag te banaal zijn om zonder ironie op
te schrijven, toch moet het in die sfeer gezocht worden. Bij Van der Heijden komt
het met de vereiste ironie voor: dat wij in een snelle tijd leven. Het is de idee dat de
kunst en de literatuur het nakijken hebben als zij geen dam tegen de vergetelheid
opwerpen. Het maakt schrijvers tot ongevraagde archivarissen van de details en de
grote lijnen van het leven.
De verwachting dat het in zulke dikke boeken bijna niet anders kan dan dat de
lengte ten koste moet gaan van de stijl wordt bij Van der Heijden niet ingelost. Niet
alleen is er aan zijn stijl op elke pagina iets te beleven, ook houdt hij intiem contact
met zijn motieven en thema's. Hij gooit ook vele visjes uit die hij tientallen pagina's
verder ophaalt. Hij bouwt niet alleen zinnen en alinea's, ook hoofdstukken en hele
delen worden in hun samenhang in de gaten gehouden. Hij heeft er het oog van een
spin in zijn web voor en bouwt er ondertussen aan voort, zonder haast, maar tot de
tanden gewapend met goedpakkende zinsdelen. Niet alleen de zinnen hebben een
bepaald ritme, ook de alinea's onderling. Dialogen, beschrijvingen en vele vormen
van reflectie wisselen elkaar in dat ritme af, alsof
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er een partituur achter zit. Op elke pagina heeft een reanimatie van de aandacht van
de lezer plaats, louter door het gusto van de zinnen. Het is proza met tanden.
Het is alsof Van der Heijdens zinnen geluid voortbrengen: ze klikken. Ze klikken
zoals ik me voorstel dat het gietijzeren sluitwerk klikte in het huis dat Wittgenstein
voor zichzelf in Wenen bouwde. Als de wereld dan zonder tover en luister, smaak
en kleur zit, dan wil Van der Heijden er kennelijk voor zorgen dat de herinnering
eraan in ieder geval wordt bewaard in zijn proza.
Het meest bewonderenswaardige aan de hele cyclus is het systeem van de dubbele
agenda: Van der Heijden schrijft zelden iets dat alleen maar op zichzelf staat, er
zweeft altijd wel een geheime betekenis achter die alles in een aangenaam reliëf
plaatst. Dat hij zich daarvan bewust is, en dat laat blijken door het er in de vorm van
essayistische passages of incidentele reflecties over te hebben vond ik aanvankelijk
een bezwaar (zo bijdehand moet een schrijver niet willen zijn), maar door de
hoeveelheid en door het tot een organisch aspect van geladen proza te maken,
verdween mijn irritatie om deze wijsneuzigheid.
De dubbele agenda wordt al aan het begin van het eerste deel Vallende ouders
getoond in de beschrijvingen van de fietstochten van en naar het huis op de Berg en
Dalseweg dat Albert Egberts bewoont met zijn welgestelder jeugdvriend Thjum. Het
feit dat zij halverwege Berg en Dal en Nijmegen wonen, nadat ze eerst beneden in
de binnenstad op kleine kamertjes hadden gehuisd, betekent veel: ze denken het dal
van hun leven achter zich gelaten te hebben, ze zijn op weg naar boven. De moeizame
dagelijkse beklimming van de berg en de euforische afdaling vertolken de onzekere
toestand waarin ze niettemin verkeren. Van der Heijden bouwt en beent het hele
motief uit, zodat het de zichtbaarheid van een reliëf krijgt. Eenzelfde soort dubbele
agenda wordt gehouden in De gevarendriehoek, bijvoorbeeld in de passage over de
vader van Albert die 's avonds laat dronken thuiskomt en zijn sleutel heeft vergeten.
Hij weet dat hij er dan van zijn vrouw niet meer inkomt en probeert met een ladder
via de kamer van Albert binnen te komen. Maar de ladder staat tegen het raam dat
open moet, wil hij binnen kunnen. Deze adembenemende passage vertolkt de
verhouding tussen vader en zoon even schrijnend als mooi: ‘Zo halfslachtig zouden
ze hun leven lang tegenover elkaar blijven staan, met dat gesloten raam tussen ze in.
De ladder waarmee de man zich toegang dacht te verschaffen tot de kamer van zijn
zoon, blokkeerde nu juist die toegang. En de zoon bleef tegen beter weten in proberen
hem binnen te laten, terwijl hij hem met hetzelfde gebaar - maar dan krachtiger
uitgevoerd - ten val had kunnen brengen.’

Het literair klimaat 1986-1992

278
Die dubbele agenda is ervoor om in alles verborgen betekenissen te leggen. Het is
een middel om te ontkomen aan het realisme waarin herinneringen het niet verder
kunnen brengen dan anekdoten. Met zijn dubbele agenda creërt Van der Heijden
tegelijk een persoonlijke mythologie, want met die betekenissen abstraheert hij de
werkelijkheid van de anekdoten: ze werpen er een scherper licht op. Zo krijgen de
schaar van Albert in De slag om de Blauwbrug, het Philips-mes van zijn vader (‘de
kniep’) in De gevarendriehoek en de driehoek van de titel waarin Albert als kind in
Geldrop woonde, de functie van tolk van iets anders: respectievelijk de op- en
neergang van Alberts leven in Amsterdam, de hele gruwel van zijn vaders wekelijkse
dronkenschap en de bedreigingen van zijn gezin die daarmee gepaard gingen, en
Alberts problemen met zijn potentie. En hiermee is de rijkdom aan associaties bijlange
na niet uitgeput, als we alleen maar aan het mes denken waar Van der Heijden zelf
de hele associatieketen bijlevert: dat mes onderhoudt voor Albert een rechtstreekse
relatie met de knip (de huishoudbeurs), de kniep (kroeg), de knip (nachtslot), allemaal
zaken waar de vader het gezin mee maltraiteert. ‘De essentie van een man
teruggebracht tot een enkel woord,’ schrijft Van der Heijden waar de lezer het
misschien liever zelf had opgemerkt.
De rijkdom van Van der Heijdens boeken zit niet in de bijzonderheid of
heldhaftigheid van zijn hoofdpersonen, die veel weg hebben van opgetuigde
leeghoofden met periodieke schaamtegevoelens. De scherpzinnigheid komt niet van
zijn personages (zelfs niet van Albert), maar van de schrijver: hij vult letterlijk de
leegte van zijn personages. Gegeven de grote mate van leeghoofdigheid is het des
te miraculeuzer dat Van der Heijden deze antihelden honderden pagina's zo op de
been weet te houden dat de lezer geïnteresseerd blijft. Het is Van der Heijden die
hier van bijna niets iets weet te maken. De moeder van Albert is van een aandoenlijke,
altijd schuldbewuste parmantigheid, zijn naamgenoot oom Egbert roept de
nieuwsgierigheid van de lezer op en de fascinatie van Albert, maar wat stellen Albert,
Thjum, Flip of de vader nu voor? Ze worden iets omdat Van der Heijden alles aan
ze ‘behandelt’, zonder een hiërarchie van mooi of lelijk, moedig of beschamend aan
te brengen.
Het beschamende en gruwelijke krijgt bij Van der Heijden een vreemde allure,
alsof hij uit het lelijke, angstige en pijnlijke nog iets van waarde wil wringen, of het
nu de imitatieleren jas van Alberts vader is, diens smerige winden, het komische
geheime eten van nasiballen van de moeder met Albert als schuldbewuste
medeplichtige, of de lafhartige praatjes die Albert verkoopt tegenover diverse meisjes.
Een bijzonder moment in de categorie ‘het beschamend besef’ is de passage in De
gevarendriehoek waarin een leraar Albert prest om zijn medeleerlingen uit te schelden
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voor domoren en alles wat hij maar kan bedenken. Eenmaal op dreef produceert
Albert zo'n stortvloed van scheldwoorden (‘Hij schold zichzelf een roes’:
‘Ellendelingen! Griezels! Etterbuilen! Raddraaiers! Pestkoppen! Armoedzaaiers!
Falderappes!’) dat hij tot zijn schrik begint te beseffen dat hij die felheid en al die
woorden niet van een vreemde heeft. Het komt allemaal van zijn vader, hij is ‘een
echte zoon van zijn vader’, de man die hij zo verafschuwt. Albert mag dan iets van
een prins hebben als kind, hij wordt niet gespaard als het erom gaat te laten zien hoe
relatief dat is.
De inhoudelijke en stilistische rijkdom van Van der Heijdens werk ontstaat ook
door het emotionele palet dat hij hanteert: ook al is het leven van Albert Egberts een
rommeltje, louter met zwart kleurt Van der Heijden het niet in. Hij geeft de kleine
en grote Albert een scala van emoties en gevoelens, en met groot psychologisch
inzicht, waarbij vooral het inlevingsvermogen in de observaties van de kleine Albert
opvalt. De meisjes en vrouwen die hij op zijn weg vindt zijn niet met elkaar te
verwisselen, en hun makkelijke of moeizame relatie met Albert wordt tot in de
finesses opgeroepen, compleet met de juiste woorden, aarzelingen, voortvarendheden
of onhandigheden. De realistische kant (de ene agenda) van Van der Heijden zorgt
voor de plastiek van zijn proza; hij wil het driedimensionaal voor zich zien. Het zijn
vooral de ver uit elkaar liggende passages over Alberts impotentie waaruit blijkt hoe
Van der Heijden in De gevarendriehoek de touwtjes stevig in handen heeft. Het is
allerminst duidelijk hoe dat met die impotentie van Albert precies zit, of er oorzaken
zijn en welke dan, maar dat neemt niet weg dat het steeds terugkerende gehannes in
bedden zijn werk doet als vertolker van Alberts onmacht, ook van zijn onmacht om
een leven zonder al te veel chaos te leiden. Een hoogtepunt in deze categorie is zijn
vermeende homoseksualiteit en de verwarring die hij laat ontstaan bij de keuring
voor militaire dienst.
Het reflecterend en abstraherend vermogen van Van der Heijden (zijn vaardigheid
in het hanteren van een dubbele agenda die de handeling op een ander plan brengt)
zorgt niet weinig voor het overrompelende effect dat zijn proza veroorzaakt. Bijna
alle alinea's worden zo opgebouwd dat de laatste zin als het batig saldo van het
voorgaande kan worden beschouwd, een conclusie, een laatste beeld waarin alles
nog even kernachtig wordt samengevat.
Van der Heijden werkt met herinneringen, handelingen en reflecties, maar hij
probeert ook met figuurlijke vormen iets duidelijk te maken, of het nu de metafoor
van een dans of een concreet object als de schaar in De slag om de Blauwbrug is
(een wat te kunstmatig beeld naar mijn smaak). Het is een hele morfologische collectie
aan beelden die de hande-
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lingen in een ander licht moeten zetten. Zoals in De sandwich wanneer de schrijver
probeert te vermijden met Lucia Palinckx over haar overleden zusje Karine te praten:
‘We voerden een streng gereglementeerde dans uit, waarbij we onze voeten zo
voorzichtig mogelijk neerzetten, om niet op Karine te trappen.’ In deze morfologie
komen het dalen en klimmen in zijn verschillende betekenissen (opkomst en neergang,
hemel en hel, vallen en opstaan, hoogmoed van de overdog en realiteit van de
underdog, impotentie en potentie, orgasme en postcoïtale walging) wel het vaakst
voor. Ze vertolken dan ook de beweging in de cyclus. In Advocaat van de hanen
bepalen ze de voortgang en het ritme van de roman: de euforie die wordt afgewisseld
door de katers van Ernst Quispel (‘Die grillige, verspreid liggende verheffingen in
het landschap van zijn leven’). Dit consequente ritme van euforie en loutering maakt
Van der Heijden tot de Spengler van het individuele leven in de hedendaagse
literatuur.
De diepe dalen waar Albert en Quispel doorheen gaan en de hoge toppen die de
een bereikt in zijn alcoholische euforie en de ander met zijn heroïne, hebben te maken
met hun drang grenzen te doorbreken. En met hun zelfvernietigende neigingen. In
Vallende ouders wordt daaraan een uitspraak van Aristoteles gekoppeld: ‘Elk ding
heeft zijn uiteindelijke bestemming en ligt niet stil voor het die bereikt heeft.’ Quispel
probeert zich met alcohol van zijn geblaseerdheid te verlossen, de heroïne behoort
bij Albert, in de Proloog tot de cyclus, bij zijn arsenaal van vluchtmiddelen. In De
gevarendriehoek is een van die vluchtmiddelen, naast de drank en het vandalisme,
zijn radde tong die gloedvolle leugens produceert. Het altijd ‘een stapje verder gaan’,
het bijna mechanisch doorbreken van grenzen via toppen en dalen, of op ‘het scherp
van de snede’, is de grote beweger in de cyclus. Zodra die beweging er niet meer is
verschijnt het Niets (of ‘de overvloedige smaak naar niets’) in zijn volle omvang.
Wie zoveel toppen en dalen heeft aangedaan ondergaat het gewone leven als een
surrogaat, dat is de ervaring van Quispel en Albert.
De werkruimte die Van der Heijden als schrijver in De sandwich in de vorm van
een gevangeniscel bezit, noemt hij ‘heimelijk’ Laboratorium Voor Onderzoek Naar
Menselijke Grenzen. Het ‘leven in de breedte’ moet een van de grote onderzoeken
zijn die daarin worden gedaan: het doorbreken van de enge ruimte van het ondeelbare
moment door het eeuwig te maken. Het uitbouwende schrijven, waarbij één regel
herinnering een paginalange invulling kan oproepen, is daar weer een onderdeel van.
Dit is het uitrekken van het leven door middel van de verbeelding, het ‘betekenisvol
herkauwen van herinneringen’.
De tijd in zijn metafysische gedaante heeft alle reden om jaloers te zijn. Er staan
in De tandeloze tijd, in De sandwich, in Het leven uit een dag zo
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veel pagina's die goed gelukt zijn dat de tijd zich beschaamd heeft terug te trekken.
Hij wordt daarin overwonnen. De zinnen staan er dan zo smetteloos bij, de waarheid
bedient zich dan zo overtuigend van de leugen van de literatuur dat er een tijdloos
genoegen aan te beleven is.
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Mirjam Rotenstreich
Het ik als hypothese
Alfred Kossmann
De schrijver Alfred Kossmann behoort tot de generatie van W.F. Hermans, Gerard
Reve en Harry Mulisch. Het zijn auteurs die niet alleen qua leeftijd dicht bij elkaar
staan, maar die ook eenzelfde belangrijke historische gebeurtenis meemaakten tijdens
een zeer essentiële periode van hun leven: de Tweede Wereldoorlog brak uit toen ze
om en nabij de achttien waren. (Mulisch was een paar jaar jonger.) Ze hebben deze
periode uit de Nederlandse geschiedenis verwerkt in boeken die ze na de oorlog
publiceerden. Reve met De avonden, Hermans met De tranen der acacia's, Mulisch
met archibald strohalm en Kossmann met De nederlaag. Het zijn ook allen schrijvers
voor wie het schrijverschap niet zomaar iets voor de vrije uurtjes is. Een grote
produktie (met hier en daar een tijdelijke stop) kenmerkt hun loopbaan. Ook zijn het
schrijvers wier werk bijna altijd positief tot zeer positief ontvangen is bij de
recensenten. Maar, en dit is zeer opvallend, daar waar de andere drie in de loop van
de jaren een groot lezerspubliek hebben verworven, heeft die groei bij Kossmann
nooit plaatsgevonden. Even leek het erop dat aan die stilstand een eind zou komen
toen Kossmann de roman Geur der droefenis (1980) publiceerde. Uitroepen als ‘een
meesterwerk’ en ‘de mooiste roman van de afgelopen jaren’ kenmerkten de recensies.
Er vond echter geen omslag plaats. Jammer, maar Kossmann zelf scheen het niet te
deren. Hij werd vanaf dat moment juist zeer produktief. Tussen 1980 en 1990
verscheen er ieder jaar (1988 vormt een uitzondering) een roman of een novelle van
zijn hand.
Deze grote produktie is des te opmerkelijker als je bedenkt dat Kossmann zich na
zijn auto-ongeluk in 1972 alleen nog maar op zeer moeizame wijze kan voortbewegen.
Hij is altijd een schrijver geweest die het van zijn ervaringen moest hebben. De
talloze reisboeken getuigen daarvan. Maar ook het lopen was een zeer essentieel
onderdeel van het schrijfproces. Tijdens zijn wandelingen ‘schreef hij zonder pen’.
Nu moest hij verplicht binnen zitten. Maar hij vond een oplossing voor het dilemma:
hij reisde en liep ‘zonder benen’, namelijk in zijn hoofd. Na een aantal
autobiografische boeken waarin hij de jaren van het auto-ongeluk en de moeizame
revalidatie beschreef, barstte in hem de fictie los.
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Geur der droefenis is een breed opgezette roman waarin een complex netwerk van
personages ten tonele wordt gevoerd. We lezen een dramatische geschiedenis over
uiterst treurige relaties die vergiftigd zijn door sadomasochisme, incest en alcohol.
Het leven van de personages die Kossmann beschrijft loopt uit op waanzin, neurose
en frustratie. In deze kluwen van personen is er één die als hoofdpersoon gezien kan
worden: Thomas Rozendal. Hij is vijftien aan de vooravond van de Tweede
Wereldoorlog en de lezer kan zijn ontwikkeling tot oude, boze man volgen in een
geschiedenis die zich uitstrekt over meer dan veertig jaar. Op jonge leeftijd had
Thomas Rozendal al een theorie ontwikkeld die hij zijn leven lang zou blijven
aanhangen: ‘Ik ben toerist in dit leven, ik hoor er niet maar ik ben er wel nieuwsgierig
naar.’ (Geur der droefenis p.59) Hij formuleert deze levensvisie vlak na het
bombardement op Rotterdam, waar hij geboren en opgegroeid is, terwijl hij een
wandeling maakt door het gehavende gedeelte van de stad. Hoewel hij iets heel
schokkends meemaakt waarvan het historisch belang onmiskenbaar is, voelt hij geen
enkele emotie. Zijn levensvisie komt voort uit een onvermogen zijn eigen
werkelijkheid gevoelsmatig te ondergaan.
Kossmanns personages gaan gebukt onder de kloof die er bestaat tussen gevoel
en verstand. Het onvermogen om belevenissen om te zetten in ervaring groeit uit tot
een ware obsessie. Wanneer Thomas Rozendal jaren later de balans opmaakt van
zijn jeugd, wordt duidelijk welke consequenties uit dit manco voortvloeien. Zijn
verleden was gezichtloos aan hem voorbijgetrokken en hij constateert dat hij meer
nagedacht dan ervaren heeft. Zijn terugblik ‘was een soort spel met de woorden
beleven en ervaren’. (p. 149) Dat leidt tot een schizofrene gewaarwording. Er waren
duidelijk twee of meerdere Thomassen Rozendal die elkaar achternazaten. De voorste
liet iets uit zijn hand vallen, wat de volgende op zijn beurt opraapte. Hij wist echter
niet wat hij ermee moest doen en liet het dan ook maar vallen. ‘Hij was bang dat
achter hem een derde Thomas Rozendal liep en achter die nog één en zo tot in het
oneindige.’ (p. 149) Meervoudige opsplitsing van de persoonlijkheid, dat is de boze
droom die het leven voor Thomas Rozendal gereedhield. Kossmanns personages
verliezen hun greep op de gebeurtenissen. Ze weten niet te verinnerlijken, de
gebeurtenissen glijden langs hen af en ze zijn niet in staat ze in hun levensverhaal
in te passen.
Thomas realiseert zich dat zijn probleem onoplosbaar is, maar weet zich er toch
van te ontdoen: hij zorgt ervoor niets meer te beleven wat de ervaring waard is. Hij
geeft het leven als het ware op en richt zich helemaal op zijn intellectuele kwaliteiten.
Hij lijdt wel onder dit ‘halve bestaan’. Aan het slot van de roman voelt hij zich zo
ongelukkig dat hij uit-
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roept geen persoon meer te willen zijn. Hij wil niet meer bestaan. Hij geeft zijn
identiteit op.
Henriët, de vrouw van Thomas, is precies het tegenovergestelde van hem. Zij
ervaart alles zeer sterk, en zet dat om in schuldgevoel. Schuldgevoel ten opzichte
van al haar naasten. En dat resulteert weer in een soort sadomasochistische verhouding
met Thomas. Ze raakt zo verstrikt in dit netwerk dat ze zichzelf daarin verliest, gek
wordt en uiteindelijk sterft.
Geur der droefenis zou je kunnen beschouwen als het centrale boek in Kossmanns
oeuvre. Het vormt als het ware het decor van de romans die hij de afgelopen vijf jaar
heeft geschreven. Hoe belangrijk Geur der droefenis is, mag bij voorbeeld blijken
uit de essaybundel Duurzame gewoonten of Uit het leven van een romanfiguur, die
Kossmann in 1987 publiceerde. Daarin wijdt hij een apart stuk aan de roman. Hij
neemt afscheid van de romanpersonages en doet dat op een zeer speciale wijze: hij
behandelt zijn ex-romanpersonages alsof het om werkelijk bestaande personen gaat
en praat ook tegen ze. Al die mensen zijn verdwenen en Kossmann heeft daar zeer
veel moeite mee, hij weet zelfs niet wat hij moet zonder hun gezelschap, dat, zo voegt
hij eraan toe, soms niet eens zo aangenaam was. Hij vindt het zelfs een bespottelijk
idee dat ‘echte’ mensen echter zouden zijn dan de romanpersonages.
Uit de boeken die Kossmann na Geur der droefenis publiceert blijkt echter dat hij
helemaal geen afscheid heeft genomen van zijn personages. Ze keren terug onder
andere namen. In de novelle Slecht zicht (1986) en in de roman Een verjaardag
(1988) is het vooral Thomas Rozendal die terugkeert, in Familieroman (1990) is het
Henriët die heel expliciet aanwezig is. Maar ook alle andere karakters nemen hun
plaats weer in. Kossmann speelt een spel met werkelijkheid en verzinsel. Zo publiceert
hij in 1986 de bundel Vijf gedichten, die wordt toegeschreven aan de dichter Thomas
Rozendal. Op het omslag staat vermeld dat Alfred Kossmann deze bundel heeft
bezorgd. Een regel uit het daarin voorkomende gedicht ‘Liefdesliedje’ zal weer als
motto worden opgenomen in Duurzame gewoonten.
De centrale thematiek in de boeken van Kossmann is het probleem van de
persoonlijke identiteit. Daarvan afgeleid zie je in zijn werk steeds een spanning tussen
autobiografische en fictieve verhalen: Is dat wat iemand opschrijft over zijn leven
niet een vorm van permanent zelfbedrog? Hij heeft voor deze thema's een reeks van
namen bedacht: identiteitszwendel, verschimmen, desintegratie. In Duurzame
gewoonten koppelt hij de term identiteitszwendel aan het fenomeen toerisme. Wanneer
mensen op vakantie zijn, denken ze door de gelukzalige toestand waarin ze verkeren
dat ze eindelijk zichzelf zijn. Weg is de dwang van alledag, het knellende
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kantoorpak. Maar in feite zijn ze dan juist een beeld van zichzelf, een beeld dat de
reclame hun heeft opgedrongen. Zij voldoen door bruin, gezond en gelukkig te zijn
aan een eis die de reisbureaus hun hebben gesteld. Zij hebben hun identiteit verloren
terwijl zij dachten haar te bevestigen, zij zijn overgegaan in een voorstelling. Bij
‘verschimmen’ ziet Kossmann voornamelijk oudere mensen voor zich. Zij die altijd
duidelijk zichtbaar in het leven hebben gestaan, worden gaandeweg aan het oog
onttrokken. Een man die iedere dag in de kroeg zit, op dezelfde plaats, altijd hetzelfde
drankje drinkend, is niet meer zichtbaar, is verschimd. Desintegratie ten slotte,
betekent bij Kossmann bet uiteenvallen van de mens door alcohol, neurose en
aderverkalking.
De voedingsbodem voor zijn thematiek is gelegd in zijn eigen jeugd. Kossmann
is namelijk onderdeel van een eeneiige tweeling. Dat heeft ongetwijfeld bijgedragen
tot een verscherpt bewustzijn van het identificatieproces. Je bent niet alleen je eigen
persoon, maar ook nog een ander, de wederhelft van een tweeling. Kossmann is ervan
overtuigd dat een jeugd lang samenleven met iemand die met je samenvalt een
verzwakking van het ego veroorzaakt en een fascinatie voor datzelfde ego is het
uiteindelijke resultaat. In verband hiermee heeft Kossmann weleens een aardige
anekdote verteld. Hij en zijn tweelingbroer waren in de oorlog dwangarbeider in
Duitsland. Ze waren echter op verschillende plaatsen gestationeerd. Daarom spraken
ze een keer af om elkaar te ontmoeten. Het werd het station van Karlsruhe. Kossmann
nam voor de gezelligheid een vriend mee en het is deze jongen die hem toen - als ze
op het perron staan - aanstootte en zei: ‘Daar heb je je broer.’ Kossmann zelf had
hem niet herkend. Hij zag namelijk een spiegelbeeld in plaats van zijn broer.
Daarna is het eigenlijk nooit meer goed gekomen tussen Alfred Kossmann en
Alfred Kossmann. Hij wordt de man die in een autobiografisch stuk tot drie keer toe
vraagt; ‘Wie was ik’, die op zijn twintigste het toerisme uitroept tot levenshouding:
‘Toerisme eist van de mens dat hij nergens bij betrokken raakt, getuige blijft,
glimlachend, geïnteresseerd maar vrij alles observeert, ook zijn eigen leven.’ (De
smaak van groene kaas p.43) Dit autobiografische gegeven vormt een natuurlijk
thema voor zijn werk. Hij zal de levensbeschouwing gaan aanhangen die sceptisch
is over het constante in onze persoonlijkheid (Duurzame gewoonten p.62). In
Duurzame gewoonten gaat hij zelfs nog verder als hij verklaart dat het ik niet bestaat,
niet kan bestaan. Het ik is volgens hem slechts verzinsel, het ik als hypothese.
‘Iedereen is een romanfiguur in de roman die hij zelf schrijft, een fantasie, en
persoonlijkheid, ach wat, persoonlijkheid is een prothese.’ (Duurzame gewoonten
p.73-74)
Vanaf zijn eerste boeken is deze thematiek aanwezig. Zijn romande-
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buut, De nederlaag (1950), eindigt met het zelfverlies van de hoofdpersoon, Johannes.
Hij voelt zich, ondanks het zware werk in een Duits werkkamp, plotseling heel vrij,
maar wel op een oneigenlijke manier, namelijk door zichzelf kwijt te raken. In De
bekering (1957) is het zelfverlies veel heftiger en ook mystieker. De hoofdpersoon
Linkhof vernietigt zijn spiegelbeeld. Hij bonst met zijn hoofd tegen de spiegel tot
deze breekt en denkt dan: ‘Dit was ik geweest.’
In de novelle De architect (1969) ligt de identiteitsproblematiek ingewikkelder.
Heulekom, de architect, heeft een jaar lang de vreselijke ervaring zichzelf niet te
herkennen als hij in de spiegel kijkt. Het blijft hier echter niet bij. Er treedt ook een
verandering op in zijn persoon: deze wordt opgesplitst in twee personen. Heulekom
raakt danig in verwarring als blijkt dat er nu twee verledens door elkaar gaan lopen.
Nog meer in paniek raakt hij als hij merkt dat hij verdrongen zal worden door het
andere personage. Maar het einde is nog niet in zicht. De twee identiteiten zijn zelfs
bezig in hem op te lossen, de twee verledens zijn aan het verdwijnen. Uiteindelijk
verliest hij niet alleen zijn identiteit; de beide personen in hem komen om het leven.
Ten slotte doet de situatie van Frank Arnold Hooiberg in Rampspoed (1985) denken
aan die van Heulekom. Hooiberg is zijn naam vergeten en dit is geen kwestie van
een tijdelijke black-out, zelfs geen teken van krankzinnigheid, maar simpelweg het
verlies van identiteit.
Deze hele kwestie komt ook voor in de boeken die Kossmann de afgelopen vijf jaar
publiceerde, te weten: Slecht zicht (1986), Duurzame gewoonten of Uit het leven van
een romanfiguur (1987), Een verjaardag (1988) en Familieroman (1990).
Soms moet je een boek helemaal uitlezen voor je begrijpt waarom juist die titel is
gekozen, andere keren wordt de titel tijdens het lezen duidelijk doordat het een
onderdeel van een zin, of een op zich staande uitspraak blijkt te zijn. Bij Slecht zicht
word je als lezer al tijdens de eerste alinea met je neus op het waarom gedrukt. Daarin
verklaart de ik-verteller dat hij een romanpersonage, Alexander Kievoet, niet voor
zich ziet. Hij weet niet hoe hij eruitziet, welke handelingen bij hem passen, bij
voorbeeld of hij al dan niet rookt, en zoja, wat hij dan rookt. De verteller heeft dus
zeer slecht zicht op dit personage. Ook over de andere personen in de roman vertelt
de ik waarom hij ze niet altijd goed in het vizier kan krijgen. Maar ook het beeld dat
de personages onderling van elkaar hebben is zeer diffuus. De oude toneelcriticus,
Theo Kievoet, kan hen pas voor zich zien als hij ze in de gedaante van acteurs
overbrengt naar het toneel. Pas na zijn dood dringen ze zich in hun eigenlijke gedaante
aan hem op.
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En dan is er nog het beeld dat de personages van zichzelf hebben, of eigenlijk niet
hebben. De ex-vrouw van Alexander, Alice, heeft voortdurend het gevoel dat ze zich
geen voorstelling van zichzelf kan maken. Uit haar monologue intérieur blijkt dat
ze daaronder vreselijk lijdt. Ondanks het feit dat Alexander van haar gescheiden is,
deelt hij in dat verscheurde gevoel. Bij hem gaat het zover dat hij het gevoel heeft
niet te bestaan. ‘Ik ben niet,’ zoals hij het zelf formuleert.
De hele manier waarop deze mensen met elkaar en zichzelf omgaan wordt door
dit slechte zicht getekend. Zeer ‘verhelderend’ in dit opzicht is de stamboom die je
kan maken van deze familie. In de novelle treden zoveel personages op die allen op
de een of andere manier familie van elkaar zijn, dat je pas na vele probeersels een
soort schets voor je hebt liggen. Sommige lijnen blijven echter onduidelijk. Zo is
Theo Kievoet een achterneef van Alexander, maar Theo is wel veel ouder dan
Alexander, en is Alice Kievoet weer een tante van Theo Kievoet, maar zij is wel vijf
jaar jonger dan hij. Dit curieuze spinneweb vol insekten is tekenend voor de
ondoorzichtige manier waarop de personen met elkaar omgaan. Vooral Sophie is
daarvan een goed voorbeeld. Over alle mensen om haar heen heeft ze hatelijke
opmerkingen en roddels. Maar over en tegen diezelfde personen kan ze tegelijkertijd
ook met liefde praten. Die ondoorzichtigheid in de omgang tussen de personages
onderling is een afspiegeling van hun eigen gemoed: de strijd tussen het ik en het
verlies van dat ik. Sophie probeert iedereen te overtuigen van haar zekere, standvastige
karakter, maar alleen al de wisseling van meningen over alle personen verraadt een
grote gespletenheid. Als Alice, zittend op een bed in haar hotelkamer in Griekenland,
plotseling merkt dat zij zichzelf zit te bevredigen omdat ze zich zo prettig voelt, moet
dat meteen afgestraft worden met het beeld dat ze zich op een hele armoedige
hotelkamer bevindt, zichzelf armzalig bevredigend. Blijkbaar is er een weerstand in
haar om zich echt Alice te voelen. Alexander ten slotte kan het met niemand uit zijn
omgeving vinden. Niet vreemd misschien, want iemand die niet echt bestaat, bestaat
ook voor anderen niet. Zeer veelzeggend is in dit verband de situatie waarin hij een
vroegere kennis tegenkomt. Hij voert met hem een aardig gesprek, maar naderhand
concludeert hij dat er iets vreemds aan de hand was. Die man had contact gezocht
met Alex en hem plotseling in de steek gelaten. Maar ja, denkt Alexander dan, dat
is logisch, het was die man te veel geworden om met iemand aan tafel te zitten die
niet is.
De ontwikkeling van het personage Alexander is wel de meest dramatische in deze
roman. Het begint ermee dat hij, net als de architect uit de gelijknamige novelle, zijn
gezicht niet meer herkent wanneer hij in de spiegel kijkt. Hij voelt zich langzamerhand
verdwijnen. Hij vindt dat ge-
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voel vreselijk en fijn tegelijk. Zijn gevoel van leegte komt voort uit het feit dat hij
niets voelt, niets ervaart van wat hij beleeft en dat is exact hetzelfde existentiële
probleem als waarmee Thomas worstelt. Alexander zegt dat hij al het menselijke
voelt, en het tegelijkertijd niet voelt. Hij verlangt er echter wel naar. Hij is, zoals hij
het zelf zegt, vervuld van heimwee naar liefde voor zijn vrouw en kind, naar verdriet
om Theo, naar geestdrift om twee ton, naar honger, pijn, lachen en huilen, naar
menselijkheid. Maar hij is niets, hij is niet en zal dus nooit kunnen ervaren. Daarom
zegt hij, net als Thomas, op een gegeven moment dat het hem hindert dat hij bestaat.
Hij wil niet bestaan. Dan reist hij af naar Griekenland, naar zijn ex-vrouw die hij
mist. Zij wil hem echter niet zien. Alexander stort in, wordt ernstig ziek en dan pas
ervaart hij iets, namelijk tijdens zijn ijlkoortsen. In die toestand tussen waken en
dromen dringen zijn familieleden zich aan hem op. Ze zijn bedreigend, ontroerend,
sentimenteel, ongeloofwaardig. Niet allemaal even prettige gewaarwordingen, maar
in ieder geval betekenen ze wat voor Alexander. Het stemt hem echter wel bitter.
Hij heeft zijn leven laten mislukken, maatschappelijk en menselijk, is aan de drank
geraakt, heeft zichzelf vernietigd om die ene ervaring. Alexander bezwijkt ten slotte
aan zijn ziekte. Zijn sterven wordt vastgelegd door die oude kennis van hem, die een
filmer is. Als later, in Nederland, voor de familie de film vertoond wordt, zegt de
verteller, die ook meekijkt: ‘Eindelijk zie ik hem.’ (p.97)
In Een verjaardag viert Arthur Treviaan, een gepensioneerde journalist, zijn
vijfenzestigste verjaardag met een vijftal vrienden met wie hij vijftig jaar geleden
ook zijn verjaardag vierde. In deze roman is er op het eerste gezicht dus geen sprake
van familieverhoudingen waarin allerlei personages zich kunnen verliezen. Dat is
maar ten dele waar. Een dag na zijn verjaardag komt Thérèse, de weduwe van zijn
oudere broer Pieter, op bezoek en sterft ter plekke. Daardoor krijgt Treviaan een
dossier in handen dat zijn broer over hem heeft bijgehouden vanaf zijn vroegste
jeugd. Daaruit blijkt dat Pieter hem maar een vervelend ventje vond. Er staan dingen
in die Treviaan zich of helemaal niet herinnert of heel anders. Alles in dit boek staat
in dienst van de herinnering, want de verjaardag die Treviaan heeft gevierd leren we
ook kennen via zijn herinnering gedurende de week na de viering. Op die dag hebben
de vrienden het voortdurend over herinnering gehad. Aan handeling is er dus niet
zoveel in deze roman. Je hebt als lezer voornamelijk te maken met gesprekken en
overdenkingen: van de personages onderling en van Treviaan zelf.
Treviaan heeft veel gemeen met Thomas Rozendal. Net als deze kan hij op het
moment van beleving niets ervaren. Hij denkt dat hij wel tijdens de
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herinnering aan iets van vroeger kon herbeleven, maar ook dat blijkt zinsbegoocheling
te zijn. Treviaan en zijn vrienden komen tot de conclusie dat herinnering onmogelijk
is. Het verleden moet verzonnen worden bij gebrek aan herinnering. Je herinnert je
de herinnering. Je kunt niet terug naar de oorspronkelijke beleving, je herinnert je
de anekdote die jij zelf of anderen ervan gemaakt hebben. Je wisselt doodvertelde,
gestandaardiseerde verhalen uit, zonder de minste twijfel feitelijk onwaar, stereotiepe
herhaling van leugens en dat noem je verleden. Deze gestandaardiseerde herinnering
wordt door de mannen vergeleken met een hardgeworden prop stront in je darmen,
waardoor je op slot zit. Achter die prop zitten de echte gebeurtenissen, het leven,
maar daar kun je niet bij, die kunnen er niet uit vanwege die prop. Herinnering is
dus een leugen, maar bovendien is herinnering een moord op de herinnering. Op het
moment dat je er een verhaal van maakt kun je namelijk niet terug naar de ervaring.
Het verhaal is vormgeving en vormgeving is moord. De conclusie van de heren is
dan ook dat de jaren geheel zijn verdwenen in onkenbaarheid. Ook voor Treviaan is
het verleden dus onkenbaar. Conclusie: hij heeft zichzelf voor een groot deel verloren.
In Familieroman is de verhouding tussen de personen nog veel ingewikkelder,
dramatischer, absurder dan in Slecht zicht. De verwikkelingen doen denken aan een
toneelstuk van Pinter. De personages praten niet alleen langs elkaar heen, ze doen
dat ook nog eens op een zeer toneelmatige manier. Het is geen kwestie meer van
slecht zicht, maar van pure waanzin, gekte, aderverkalking en kindsheid. Was het in
Slecht zicht vooral Alexander bij wie de depersonalisatie leidde tot waanzin en zelfs
dood, in Familieroman wordt bijna iedereen gek en dat leidt bij velen tot de dood.
Een van de personages roept dan ook op een gegeven moment: ‘We gaan er allemaal
aan, allemaal.’ Familieroman is een geconcentreerde herschrijving van Geur der
droefenis.
Een voorbeeld van een dramatische verhouding waarin de absurditeit goed tot
uiting komt is die tussen Hubert Telvenbeen en zijn zus, Tilde. Hubert is pedofiel.
Om haar broer te pesten heeft Tilde vier pleegkinderen in huis gehaald. Door de
aanwezigheid van de kinderen wordt hij tot het uiterste gedreven. Het absurde aan
het geheel is dat Tilde later aan iedereen die het horen wilde, verklaarde dat ze het
niet kon aanzien als hij getreiterd werd om zijn afwijking. Haar schizofrenie klonk
in haar verklaring door: ze haatte hem en had daarom die kinderen in huis genomen,
zei ze tegen haar omgeving, om meteen daarop te laten volgen dat ze het niet kon
aanzien als één van de kinderen hem vernederde. Het is dus een sadomasochistische
relatie die zij met hem onderhoudt en niet alleen met
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Hubert, in feite met iedereen in haar omgeving. De ene keer praat ze vol liefde over
haar naasten, dan weer is het een en al haat. Het is dan ook niet voor niets dat ze
uiteindelijk denkt in het hiernamaals te lopen waar iedereen haar staat op te wachten
om haar te beschimpen, in het gezicht te spugen, haar vol haat tegemoet te treden.
Ook Karen Jacht, de ex-vrouw van Hubert, blinkt niet uit in het hebben van een
goede relatie met haar man. Ook zij heeft een sadomasochistische verhouding met
hem, zij het wel op een andere wijze dan Tilde. Ze lijkt heel erg op Henriët uit Geur
der droefenis. Net als Henriët ten opzichte van Thomas is zij vol wantrouwen,
boosheid en haat ten opzichte van Lourens. Maar, evenals Henriët vraagt ze zich af
waarom ze zo hatelijk, boos en wantrouwend doet. En net als Henriët gelooft ze dat
haar vriend haar gek wil maken, maar tevens gelooft ze niet in haar eigen woorden.
Ze wordt uiteindelijk echt gek en sterft aan haar krankzinnigheid op een soortgelijke
wijze als Henriët uit Geur der droefenis. Henriët steekt op een gegeven moment alle
kaarsen aan die ze in huis heeft. Was Thomas niet thuisgekomen, dan zou er brand
zijn uitgebroken. Ze wordt daarna opgenomen in een psychiatrische inrichting. Dat
mag niet baten, want wanneer ze weer thuis is loopt ze de deur uit, rechtstreeks onder
een auto. Karen Jacht gaat tijdens een van haar waanzinaanvallen thee zetten, waarbij
er brand uitbreekt en ze omkomt.
In al deze boeken draait het om één centrale vraag: Is de mens in staat greep te krijgen
op zichzelf? Het antwoord luidt nee. Op verschillende manieren wordt dat duidelijk
gemaakt. Ten eerste is het waarneembaar binnen de (familie) verhoudingen waarin
het ik zich verliest. En dat komt vooral door de sadomasochistische betrekkingen
die ze met elkaar onderhouden. De tegenstelling haat-liefde wordt tot absurde hoogten
doorgevoerd. Ten tweede wordt dat zichtbaar gemaakt aan de hand van de
zelfvernietiging waartoe bijna alle personages neigen, al gebeurt dat wel op de meest
uiteenlopende wijzen: via alcohol (Alexander Kievoet), neurose, aderverkalking
(Hulpert), waanzin (Karen), gekte (Sophie), depersonalisatie (Alice) en ten slotte de
dood (Alexander, Karen, Hubert). Deze laatste vorm is de meest extreme vorm van
zelfverlies waartoe de neurotische familiebetrekkingen de ik uiteindelijk dwingen.
Kossmanns romans blijken telkens pogingen de toestand van mentale depressies
te beschrijven. Toch hou je als lezer nooit een triest gevoel over als je een boek van
Kossmann dichtslaat. Veel eerder hebben zijn werken een soort louterend effect,
ongeveer hetzelfde effect dat optreedt als je naar een stuk van Pinter hebt gekeken.
Dat komt voor een deel doordat Kossmann de essence van de depressies beschrijft.
Zoveel mis-
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verstand, zoveel tragiek binnen een groep mensen is geen realistische voorstelling
van zaken. Vandaar dat ik ook refereer aan het absurdistisch toneel. Natuurlijk zijn
menselijke verhoudingen moeilijk, vaak dramatisch en natuurlijk zijn mensen constant
bezig een beeld van zichzelf te vormen, maar in zo'n extreme en geconcentreerde
vorm komt het in werkelijkheid niet voor. Kossmann blaast het zo op, dat ergens in
je achterhoofd voortdurend een zinnetje door je hoofd speelt: Dit is niet echt, zo is
het in werkelijkheid nooit.
Maar ook zorgt zijn stijl ervoor dat alles niet zo zwaar is als het lijkt. Kossmann
werkt heel veel met ironie en een prachtig soort relativerende humor. Daarmee zet
hij steeds alles op losse schroeven. Hij werkt met zinnen als: ‘Ik giechel om mijn
slechte humeur.’ (Een verjaardag p. 128) ‘Ik las in de krant, genoeglijk, over rampen
en schanddaden.’ (Een verjaardag p.5). ‘Gerust van onbehagen.’ (Een verjaardag
p.5). ‘De eenzaamheid, tussen tafels en stoelen, beviel me.’ (Familieroman p.17).
‘Zij stond daar furieus en geestig te praten.’ (Slecht zicht p.20). ‘Hij voelde zich
buitengesloten en het was hem een genoegen.’ (Slecht zicht p.42). Deze zinnen geven
iets weer van de onkenbaarheid van de personages voor zichzelf en hun omgeving,
terwijl deze problematiek tegelijkertijd belachelijk wordt gemaakt. Ook zijn er genoeg
voorbeelden te vinden waarin de moeilijke verhoudingen door middel van ironie en
relativerende humor op losse schroeven worden gezet. Een mooi voorbeeld: ‘Het
had toch iets verhevens, zoals wij elkaar getreiterd hebben.’ (Familieroman p.43)
Daarnaast gebruikt Kossmann de laatste jaren nog een ander middel waardoor de
thematiek niet als een loden last op je schouders drukt. In de door hem gehanteerde
vorm laat hij er geen twijfel over bestaan dat we met literatuur van doen hebben, dat
de personages als marionetten door de auteur bestuurd worden. In Rampspoed worden
de gedachten van de hoofdpersoon, Frank Arnold Hooiberg, regelmatig onderbroken
door een ‘wij’-verteller. Het is niet helemaal duidelijk wie die ‘wij’ is of zijn en ook
de ‘wij’-verteller vraagt zichzelf dat af. Volgens de ‘wij’ is het in ieder geval geen
pluralis majestatis. Het is mogelijk dat het Hooiberg zelf is, maar voorlopig houdt
de ‘wij’ het erop dat het de personen in het verhaal en de verslaggever en de lezer
tezamen zijn, allemaal onwetenden. Het blijft het hele boek door tamelijk onduidelijk
wie de ‘wij’ is/zijn en of er niet meerdere ‘wij’ zijn. Als er staat: ‘Het is, nemen wij
aan, de wij over wie we het hadden die besliste dat Hooiberg zijn vrouw in Rotterdam
ging opbellen...’ (p.9), is er dan niet toch sprake van twee soorten ‘wij’? In ieder
geval wordt duidelijk gemaakt dat het om een geconstru-
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eerd verhaal gaat, dat ver van de realiteit afstaat. Ook in Slecht zicht treffen we een
soortgelijk procédé aan. Hier is het een ‘ik’-verteller die het verhaal steeds onderbreekt
met opmerkingen over het slechte zicht dat hij op de personages heeft, waardoor
duidelijk wordt dat het hier een verzonnen, geconstrueerd verhaal betreft. Bovendien
maken de personages zelf opmerkingen waaruit blijkt dat ze zich bewust zijn van
hun gemaakte karakter. Theo Kievoet beseft wanneer hij dood is, dat de andere
personages een beeld van hem kneden en dat dat beeld heel weinig lijkt op het beeld
dat hij ooit van zichzelf heeft gehad.
Kossmann maakt het thema van de identiteitszwendel steeds vaker zichtbaar in
de gehanteerde vorm zelf, waardoor er tussen lezer en verhaal voldoende afstand
ontstaat om de neerslachtigheid geen kans te geven. Integendeel. Door die met elkaar
strijdende elementen, inhoud versus stijl en vorm, komt de humor in Kossmanns
werk als winnaar te voorschijn.
Kossmann is het grootste deel van zijn schrijverschap tamelijk traditioneel te werk
gegaan. Geur der droefenis en de roman die daarna verscheen, Hoogmoed en
dronkenschap (1981), passen nog helemaal in die traditie. Opvallend is echter dat
Kossmann vanaf Een gouden beker (1983) de vorm steeds meer op de voorgrond is
gaan plaatsen, waardoor hij is toegegroeid naar schrijvers als Krol en Brakman. Net
als zij laat hij de lezer een kijkje nemen in de keuken van de schrijver. Hij waarschuwt
de lezer als het ware: neem niet alles serieus, want we hebben hier te maken met
literatuur. Veel meer dan één van de romanpersonages is het de schrijver die als
hoofdpersoon fungeert.

Het literair klimaat 1986-1992

293

Cyrille Offermans
The Kousbroek institute of religion and technology
Rudy Kousbroek
Buitenlandse beschouwers zijn haast unaniem in hun oordeel over Nederlandse
kinderen: die zijn ongemanierd, brutaal, onopgevoed. De Amerikaanse socioloog
Derek Phillips citeert in De naakte Nederlander (1985) de zeventiende-eeuwse hertog
van Baena die kritiek had op de Nederlandse kinderen vanwege de last die zij
veroorzaakten en op hun ouders vanwege het volkomen gebrek aan zeggenschap
over hun kinderen. ‘Nu,’ zegt Phillips, ‘is de situatie nog precies dezelfde.’ J. Rentes
de Carvalho is in Waar die andere God woont (1972) nauwelijks milder. Hij
constateert dat de Nederlandse kinderen erg agressief zijn en ‘een gebrek aan
opvoeding, aan normen en waarden [vertonen], dat verbijsterend is’. En Rudy
Kousbroek, die beide auteurs bespreekt in Nederland: een bewoond gordijn (1987),
kan niet veel anders dan zuchtend constateren dat daar kennelijk niets tegen in te
brengen is.
Wel brengt Kousbroek iets in tegen de gangbare verklaringen voor die
ongemanierdheid, een aspect waar Phillips tot zijn ergernis niet over rept. Rentes de
Carvalho doet dat wel. Die ziet die verklaring in een wijdverbreid ‘laisser-aller’ dat
op het eerste gezicht op respect voor elkaars vrijheid lijkt te wijzen, maar dat evengoed
geïnterpreteerd kan worden als ‘een supreme onverschilligheid’ tussen de ouders
onderling en tussen ouders en kinderen. ‘Wat direct opvalt,’ schrijft hij, is dat tussen
‘ouders en kinderen de voornaamste drijfveer egoïsme schijnt te zijn, wat niet alleen
tot uiting komt in de onbehouwen omgangsvormen, maar ook in een soort kortsluiting
in de communicatie tussen de gezinsleden, een gebrek aan tederheid en genegenheid
alsof dat gevoelens zijn waarvoor men zich dient te schamen.’ Kousbroek is
voorzichtiger. Wat vrijheid is en wat onverschilligheid, zegt hij, is voor een
buitenstaander niet te doorzien. ‘Maar ik geloof niet dat de relatie tussen ouders en
kinderen in Nederland wordt beheerst door onverschilligheid. Wel door onmacht.
Niet alleen de onmacht zich te uiten maar vooral ook de onmacht om duidelijke
richtlijnen te geven op bijna ieder gebied.’
Het verschil tussen onverschilligheid en onmacht mag praktisch misschien miniem
zijn - te meer omdat het twee mentale condities betreft die elkaar wederzijds
versterken en zodoende op een gegeven moment vrij-
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wel onontwarbaar worden -, het zegt wel veel over Kousbroek dat hij aan dat minieme
verschil hecht. Kousbroek weigert te geloven dat er ouders zouden kunnen bestaan
die niet van hun kinderen houden. Als dat toch het geval lijkt, is er eigenlijk iets
anders aan de hand: er moet iets zijn misgegaan. Wat dat dan wel is, stipt hij op deze
plaats in het essay - bijna aan het eind - nog maar heel even aan, in een paar elliptische,
gedeeltelijk impliciete formuleringen. Het komt hierop neer: de Nederlanders zijn
niet van hun gevoel beroofd, maar van hun geheugen.
Die formulering verwijst naar een eerdere passage in Nederland: een bewoond
gordijn, die mij cruciaal lijkt voor veel van Kousbroeks ideeën, voor zowel zijn
sympathieën als zijn antipathieën. Na de weemoedige constatering dat het Nederlandse
muziekonderwijs zich beschaamd heeft gedistantieerd van de oude liederenschat in
Kun je nog zingen zing dan mee, stelt hij de vraag naar de ongemanierdheid van de
Nederlandse kinderen op een algemener niveau: Wat is er misgegaan in de
Nederlandse cultuur als zodanig? En meteen daarna suggereert hij een antwoord.
Het moet te maken hebben met ‘een verbroken continuïteit, een verdwenen interesse
in wat wij gisteren waren, hoe wij toen dachten en voelden. Een onmacht zichzelf
te zien in de tijd.’ Nederlanders hebben een ‘gebrek aan weerstand tegen kortstondige
modes en onuitvoerbare hersenschimmen; vandaar die pogingen tot vernieuwing
zonder behoud van het goede, dat aan de lopende band wegwerpen van babies met
het badwater’.
De lust om nog meer te citeren is groot, niet alleen omdat Kousbroek het allemaal
zo helder weet te formuleren, ook omdat ik het haast woord voor woord met hem
eens ben. Ik geloof alleen dat hij het zich in het aanwijzen van de oorzaken van die
geheugenloosheid wat te gemakkelijk maakt.
Voor het verdwijnen van Kun je nog zingen stelt hij de (linkse)
onderwijshervormers verantwoordelijk. Zij zouden de ‘archaïsche strekking van die
liederen’ in staat achten de ‘kinderziel te corrumperen met ondemocratische of
imperialistische neigingen’. Maar dat is net zoiets als de ongemanierdheid van de
kinderen wijten aan een ‘teveel aan democratie’ - een topos in de conservatieve
cultuurkritiek waar Kousbroek het gelukkig niet mee eens lijkt. Ook de verloedering
van het onderwijs is niet te wijten aan een teveel aan democratie, maar aan een al
snel in onverschilligheid omslaand onvermogen om wel degelijk verstarde
onderwijsvormen aan te passen aan nieuwe sociale omstandigheden. In dat inderdaad
treurig verlopen proces was de rol van de radicale hervormers zeer bescheiden, en
in 1987, het jaar waarin Kousbroek ze nog eens ten overvloede gekarikaturiseerd ten
tonele voert, waren ze in elk geval in geen velden of wegen meer te bekennen. Hun
optreden in de jaren zeven-

Het literair klimaat 1986-1992

295
tig mag de zaak soms misschien meer kwaad dan goed hebben gedaan (ofschoon ik
er bijna zeker van ben dat het omgekeerde vaker het geval was), zij kunnen toch
onmogelijk als de belangrijkste oorzaak van de historische en culturele verschraling
van het onderwijs worden beschouwd. Die oorzaak moet eerder worden gezocht in
grootschalige sociaal-economische veranderingen: het onderwijs moest zich directer
dienstbaar maken aan de economie, en dus - ‘Kies exact!’ - moest alle culturele franje
verdwijnen.
Kousbroeks ‘verbroken continuïteit’ is niet een specifiek Nederlands probleem.
De radicale breuk met traditie en geschiedenis heeft de hele westerse wereld getroffen.
En het ziet er, gezien de expansiezucht van die westerse wereld, naar uit dat het
spoedig om een wereldwijd probleem zal gaan. De dramatische gevolgen daarvan
zijn nu al overal waar te nemen. Ik wijs slechts op het rigide fundamentalisme in de
islamitische wereld, waarvan Kousbroek niet begrijpt dat dat nu nooit eens behoorlijk
ondermijnd wordt door een verlichte, sceptische kritiek. Zou de recente opleving
van dat fundamentalisme niet vooral een afweerreactie zijn tegen het westerse
cultuurimperialisme? Een verzet tegen het opgenomen worden in de westerse
dynamiek van de lege tijdloosheid? Misschien hechten islamitische onderwijzers
wel méér aan hun versie van Kun je nog zingen dan hun westerse collega's.
De tranen van Kousbroek - er is door cynische geesten nogal eens grof en denigrerend
op gereageerd, op mij komen ze volstrekt authentiek over. De emoties die in het
geding zijn hebben niets theatraals. Ze zijn uitgelokt door het pijnlijke besef van die
voorgoed ‘verbroken continuïteit’. Kousbroeks liefdevolle interesse in oude
kinderboeken, apparaten, auto's en machines, in architectuur en fotografie, wortelt
in de troost die al deze dingen kunnen bieden voor alles wat voorbij en verdwenen
is. En zelfs zijn dierenliefde staat daarmee in relatie.
‘Wat gaat er in hem om?’ vraagt Kousbroek zich af bij het kijken naar een foto
van een hond die paardje rijdt op een andere, koorddansende hond. We zullen het
nooit weten. Maar het is juist dat raadselachtige in de ‘smeltende blik’ van die hond
dat maakt dat je er eindeloos naar kunt kijken, ‘wachtend op het einde der tijden’.
Dit citaat stamt uit De onmogelijke liefde (1988), waarmee de liefde voor dieren
bedoeld wordt. Het titelstuk is een polemiek met Midas Dekkers. Kousbroek deelt
diens kritische visie op allerlei vormen van - vaak als liefde vermomde dierenmishandeling, maar hij vindt Dekkers' opvattingen niettemin antipathiek:
Dekkers houdt niet van dieren en begrijpt blijkens zijn honende toon ook niets van
mensen die wel van dieren hou-
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den. In de ogen van Dekkers gaat het daarbij altijd om een compensatie-verschijnsel:
men vertroetelt een deel van de dieren omdat men zich schuldig voelt aan de uitroeiing
van het andere deel. Wat Kousbroek daartegen inbrengt, is - ervan afgezien of die
tegenwerpingen altijd terecht zijn - veelzeggend voor zijn houding, die mij in elk
geval sympathieker is dan die van Dekkers.
Kousbroek is het niet met Dekkers eens dat natuurvolkeren meer respect zouden
hebben dan ‘wij’, en evenmin dat het vertroetelen, respectievelijk het vermenselijken
van dieren iets exclusiefs van deze tijd is. Hij gelooft niet dat het vroeger allemaal
beter was dan nu. Integendeel: dierenliefde - betoogt hij in een ander opstel - is pas
mogelijk dankzij een zekere afstand tot de natuur, dus ook dankzij de verstedelijking.
In een minder verlichte, feodale omgeving is de situatie steevast zo dat de arme
boeren de dieren zien als ‘willoze werktuigen en middelen van bestaan’, terwijl ze
voor de rijken als schietschijf dienen.
Daar steekt veel waars in, maar tegelijk denk ik dat Kousbroek in zijn terechte
afkeer van elke idealisering van het verleden een beetje doorslaat naar de andere
kant: in minder gedifferentieerde samenlevingen zullen ook de menselijke uitingen
van lotsverbondenheid met dieren primitiever zijn, maar dat wil nog niet zeggen dat
ze eenvoudigweg niet bestaan. Men leze in dit verband bij voorbeeld de schitterende
verhalen van John Berger in de eerste twee delen van De vrucht van hun arbeid
(1980-1990). De liefde voor dieren mag in het achtergebleven Alpengebied, waar
deze verhalen spelen, weinig gearticuleerde vormen aannemen, tot willoos werktuig
en louter middel van bestaan worden ze daar nergens gedegradeerd. Dat is pas zo in
de gestroomlijnde kippen- en varkensfokkerijen van onze tijd.
Ik wil er overigens geen twijfel over laten bestaan: wat Kousbroek over dieren
schrijft, niet alleen in dit boek maar natuurlijk ook in bij voorbeeld De
aaibaarheidsfactor en Het meer der herinnering (waarin hij vertelt waar zijn liefde
voor het varken vandaan komt), vind ik buitengwoon innemend en haast op alle
punten overtuigend. Haast op alle punten: er is namelijk een fundamenteel probleem
dat impliciet in vrijwel alles wat Kousbroek over dieren schrijft een complicerende
rol speelt, maar dat hij, voor zover ik zie, nergens met evenzoveel woorden
geformuleerd heeft. Dat probleem betreft de voor een dierenliefhebber als Kousbroek
vermoedelijk nogal pijnlijke vraag of al die dingen waar hij (terecht) zo aan hecht,
rationalisme, verstedelijking en beschaving, überhaupt zelfs maar denkbaar zijn
zonder de principiële uitsluiting van dieren.
Het gaat om een vreemde paradox: Kousbroek heeft volgens mij gelijk als hij stelt
dat ‘de graad van democratie en beschaving van een land [is]
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af te meten aan de manier waarop dieren er worden behandeld’, maar anderzijds en het lijkt alsof hij dat verdringt - zijn democratie en beschaving ondenkbaar als de
mensenrechten onverkort van toepassing zouden worden verklaard op dieren, als
dieren dus werkelijk als gelijkwaardig zouden worden beschouwd. Dat hier ook voor
Kousbroek iets wringt blijkt onder meer uit een tweetal uitspraken die, ondanks hun
juistheid per geval, toch moeilijk te combineren zijn. Op de ene plaats stelt hij dat
dieren ‘wezens zijn zoals wijzelf die kunnen lijden zoals wijzelf’, elders spreekt hij
de overtuiging uit dat dieren toch ‘werkelijk niet tot onze soort behoren’ (cursief van
Kousbroek).
Intussen gaat De onmogelijke liefde niet alleen over de liefde, of het gebrek daaraan,
voor dieren. De ongetwijfeld meest opmerkelijke en controversiële afdeling in dit
boek is die over pornografie, een onderwerp waar naar mijn gevoel eerder zelden zo
zinnig over geschreven is.
Kousbroek gaat hier in discussie met alle oude en vooral alle nieuwe geharnaste
kruisvaarders tegen de pornografie. Dat porno zou aanzetten tot verkrachting is, aldus
Kousbroek, een geloofsartikel, niet een op observatie of statistisch materiaal gebaseerd
gegeven. Verkrachting is bovendien geen seksueel misdrijf maar een geweldsmisdrijf.
Daarom is het op zijn minst merkwaardig dat porno vaak juist bij die mensen op
morele verontwaardiging mag rekenen die geen enkel probleem hebben met de meest
grove vormen van geweld in films.
Voor zover Kousbroek bezwaren heeft tegen pornografie zijn die uitsluitend
esthetisch van aard. Het ergert hem dat die boeken en die films vaak zo slecht, vulgair
en fantasieloos zijn gemaakt, wat weer een gevolg is van het feit dat ‘de fabrikage
en distributie [ervan] zich volledig in handen bevindt van Jacobse en Van Es-types’,
niet dat ze enkel het doel hebben de zinnen te prikkelen. Kousbroek bepleit dan ook
geen ‘tolerantie’ tegenover porno, hij bepleit een betere porno.
Daaronder verstaat hij in elk geval niet een porno die het zoekt in de overtreding
van zwaardere verboden. Dat verlangen ziet hij als een vervelend erfstuk van een
strenge, op bot verbieden ingestelde christelijke moraal. Voor aanhangers van de
overtredingsgedachte ‘is het esthetische au fond een religieuze categorie en al zulke
theorieën zijn goedbeschouwd pogingen om esthetische ervaringen om te zetten in
mystiek, om liefde en seksualiteit om te zetten in religie’. Zodra het om die omzetting
te doen is, zoals bij Georges Bataille, verdwijnt Kousbroeks belangstelling (net zoals
de mijne) als sneeuw voor de zon, ‘te meer omdat seksuele handelingen op dat punt
altijd overgaan in wreedheden’, in weerzinwekkende ‘offers’ en ‘heiligende’
martelingen, die haaks staan op het idee van het genot omhet genot.
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Er is één gebied waarop ik het vrijwel altijd hartgrondig met Kousbroek oneens ben.
Of liever: waarop ik hem onbegrijpelijk eenzijdig en moralistisch vind, en dat is als
hij het over filosofie en wetenschap heeft. Zijn belangrijkste beschouwingen op dit
gebied heeft hij in 1990 gebundeld in Einsteins poppenhuis. Natuurlijk bevat ook dit
boek weer in hoofdzaak goedgeschreven stukken, maar ik concentreer me nu verder
op wat me er niet in bevalt.
Als Kousbroek het over filosofie heeft, bedoelt hij wetenschapstheorie. Hij is niet
geïnteresseerd in enigerlei vorm van filosofie die een pact heeft gesloten met de
sociologie, maar slechts in ‘de wijsgerige achtergronden van de wis- en natuurkunde’.
Een origineel denker is hij op dat gebied trouwens niet. Over zijn grote voorbeeld,
Sir Karl Popper, de man die vindt dat de empirisch-analytische methode van de
natuurwetenschappen het model moet zijn voor alle wetenschappen, heeft hij niets
te zeggen wat niet ook in elk filosofisch handboek te vinden is. Op zichzelf is dat
geen ramp, er zijn per slot maar weinig werkelijk originele filosofen. Kousbroeks
originaliteit ligt bovendien op een gebied waar Popper niets te zoeken heeft en dat
ik nu maar dat van ‘de toegepaste filosofie’, van ‘de filosofie in de praktijk’ of,
kortweg, ‘het essay’ zal noemen: het vragend kijken naar alledaagse verschijnselen.
Des te curieuzer wordt het als hij de verdediging van de natuurwetenschappen tegen
‘theologiserend gezwam’ uitbouwt tot een bittere en opvallend retorische polemiek
tegen iedereen die met Poppers beperkte rationaliteitsbegrip niet uit de voeten kan.
En dat nu is in het grootste deel van Einsteins poppenhuis het geval.
Halverwege dit boek staat een stuk waar veel behartigenswaardigs in staat: ‘The
Kousbroek Institute of Religion’. De auteur neemt daar de slimme strategie van
menige half-verlichte gelovige op de korrel om, bij gebrek aan ouderwets degelijk
theologisch discussiemateriaal, met ongelovigen ‘in dialoog’ te gaan over iets wat
er na het optrekken van de kruitdampen van eerdere ‘dialogen’ helemaal niet meer
is, om zodoende die ongelovigen toch nog in hun eigen kamp te trekken-, want diep
in hun hart, als ze nu eens héél eerlijk zijn, etc. Kousbroek zegt in dat verband dat
niet-gelovigen bij uitstek mensen zijn ‘die niet proberen om datgene wat naar hun
criteria niet deugt verboden te krijgen’, want daarvoor zijn zij te verdraagzaam, en
bovendien ontbreekt het hun aan geloofsijver. Ze doen niet aan missionering, ze
hebben geen zin in ‘dialoog’. Dat ben ik volledig met hem eens. Laat die mensen nu
maar tot sint-juttemis in een stuk dialoog naar de achterban toe hun ware identiteit
proberen te ontdekken, als ze er mij maar niet mee lastig vallen.
Maar wat mij van Kousbroek nu zo verbaast, is dat hij zijn eigen opvatting in deze
kwestie in het geheel niet in praktijk brengt: Einsteins pop-
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penhuis straalt van de geloofsijver! De ergernis over al die domkoppen die niets
weten van wiskunde en techniek spat van zowat iedere bladzijde. Sterker nog, mensen
die er niet op zijn minst een hobby van hebben gemaakt om stekkers te repareren,
transistors uit elkaar te halen of hun bromfiets naar behoren te onderhouden, krijgen
er genadeloos van langs. Het zijn ‘hulpeloze sukkels’ van het meest
beklagenswaardige soort, ze lijden aan de vreselijkste aller ziektes: ‘ongecijferdheid’.
Wat is dat voor een merkwaardige inconsequentie? ‘Geen enkele serieuze
belangstelling waard,’ zegt Kousbroek over astrologie. Prima, maar schrijf er dan
niet een zeer serieus stuk over, en als je dat toch doet, ga dan liever in op de aard,
herkomst en psychologische functie van die astrologische behoefte, waarvan we (uit
sociologische studies) immers allang weten dat die volstrekt immuun is voor elke
argumentatie die haar logische inconsistentie blootlegt, ja zelfs verenigbaar is met
het besef dat al die voorspellingen eigenlijk maar hemeltergende nonsens zijn misschien dat we dan iets meer van die mensen en de barre wereld waarin we leven
zouden begrijpen. Ongewild demonstreert Kousbroek in een stuk als dit niet zozeer
het gelijk van het rationele denken, als wel de ontoereikendheid van de rationele
weerlegging zodra het over sociale fenomenen gaat waarbij de aantrekkingskracht
van zoiets als een half en half bewust irrationalisme in het geding is.
De lezer van Einsteins poppenhuis moet tot de conclusie komen dat er in
Kousbroeks universum sinds lang niets meer is veranderd: de wereld valt nog altijd
onverbiddelijk uiteen in alfa's (Kousbroek spelt ‘alpha's’) en bèta's. Dat er in veel
irrationeel gedrag een rationele component zit (en omgekeerd), wil hij niet weten.
Ook denkt Kousbroek nog steeds dat ongeletterdheid slecht is voor iemands prestige,
ostentatieve ongecijferdheid zou daarentegen buitengewoon salonfähig zijn. Ik zou
haast zeggen: was het maar waar! Want het is allang niet meer waar. Kousbroek
leeft, vrees ik, nog een beetje met zijn hoofd in de wolken van zijn gymnasiumtijd
toen je links de alfa's had en rechts de bèta's, terwijl tegenwoordig iedereen allang
wiskunde ‘in zijn pakket’ heeft en de enkeling die nog steeds meer geïnteresseerd is
in boeken dan in het onderhoud van motoren met meelijwekkende blikken bekeken
wordt.
Twintig jaar geleden maakte Kousbroek zich, in Het avondrood der magiërs, ook
al zo ongerust over die wereldwijde samenzwering tegen techniek en wetenschap.
Wereldwijd stond toen hoofdzakelijk voor Simon Vinkenoog en Timothy Leary. Nu
moeten we het doen met de heel wat minder spectaculaire geschriften van Mulisch
en Burnier, wier denkexercities naar het hart van het wereldraadsel toch werkelijk
door niemand meer serieus genomen worden. Toch doet Kousbroek nog steeds of
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de beschaving bedreigd wordt door de achterlijkste alfa-opinies die overal van de
daken geschreeuwd worden. Zoveel hardnekkige en grimmige wereldvreemdheid
bij een voor het overige toch milde en verstandige man, hoe is die te verklaren? Als
de sterren dan al niet ter verantwoording geroepen kunnen worden, zou je haast
denken dat er iets mis moet zijn met zijn genen. Of dat er een niet te ontlopen noodlot
schuilt in zijn initialen.
Wat me in Einsteins poppenhuis nog het meest tegenvalt is het niveau van de
argumentatie. Op maar weinig plaatsen is die overtuigend, waar het een beetje moeilijk
wordt bedient Kousbroek zich te vaak van louter alfa-achtige retoriek. Het zal er wel
mee te maken hebben dat hij zich in toenemende mate stileert tot roepende in de
woestijn (het gaat immers ‘over dingen die iedereen gewoon vindt behalve ik’) dat
het hoofdzakelijk bij roepen en jammeren blijft.
Godsdienst is uitsluitend ‘poppenkast’ - dat de monotheïstische godsdiensten óók
een reactie waren op sociaal onrecht en dat hun latent universele moraal een voorvorm
is van de Verlichtingsdenkbeelden op dit gebied, zijn blijkbaar inzichten die de zaak
maar nodeloos ingewikkeld maken. Het zou betekenen dat er zelfs in die poppenkast
nog een moment van (morele) rationaliteit schuilging. Graag citeer ik in dit verband
een paar nog veel verdergaande zinnen uit de indringende artikelen van Duoduo, de
op 4 juni 1989 (de dag waarop de studentenopstand in Peking in bloed werd
gesmoord) naar het Westen gevluchte Chinese dichter, over wie Kousbroek een
sympathiek artikel schreef: ‘Een land zonder religie heeft van nature geen
mensenrechten! Een volk zonder geloof is een volk met een dode traditie! (...) Een
volk zonder religieuze gevoelens kan geen toekomst hebben! (...) Een land zonder
geloof kent van nature geen liefde.’ (Zie: Bang dat ik verloren raak, 1991; Kousbroeks
artikel, ‘Hommage aan Duoduo’, is als voorwoord in dit boek opgenomen.)
Van de schrijvers die Kousbroek attaqueert, probeert hij zelden eerst, of althans
óók, iets van hun opvattingen duidelijk te maken. Je zou van iemand die in Popper
gelooft toch warempel niet verwachten dat hij meent Marcel en Sartre, Heidegger,
Jaspers en Husserl weerlegd te hebben door hun geschriften samen te vatten als
‘gesystematiseerde nonsens’, of Deleuze, Derrida en Baudrillard door hen
‘goochelaars met metafysica’ te noemen, louter gespecialiseerd in het uitkramen van
‘geëxalteerde wartaal’. Als Kousbroek niet vooral had willen scoren voor lezers die
aan filosofie toch al geen boodschap hebben, maar stelling had willen nemen in
eigentijdse literaire en filosofische discussies, zou dit boek toch de ideale plek zijn
geweest om eens werkelijk al zijn intellectuele alfa- en bètakrachten te bundelen om
korte metten te maken met Nietzsche en

Het literair klimaat 1986-1992

301
Heidegger, met Derrida en Kristeva, met Feyerabend en Barthes (die in dit boek niet
voorkomt maar over wiens latere werk Kousbroek zich elders, alle vroegere invloed
ten spijt, zeer negatief heeft uitgelaten).
In een column mag je schelden en spotten. In een recensie mag dat net zo goed,
maar daar verwacht ik toch ook enige informatie over het besprokene. Van een essay
verwacht ik bovendien dat de in het geding zijnde roman of expositie, theorie of
symfonie van verschillende kanten bekeken wordt. Gemeten naar die maatstaf bestaat
een flink deel van de ‘essays over filosofie’ in dit boek eerder uit wat lang uitgevallen
columns, vermakelijk om te lezen, maar alleen in de mondjesmaat van de krant.
Achter elkaar gelezen tonen ze, zoals zoveel gebundelde columns, te openlijk de
eenzijdigheden en de uitwijkmanoeuvres van de auteur om de lezer (deze lezer) tot
het eind te kunnen boeien.
Einsteins poppenhuis is een redundant boek. Kousbroeks filosofie kan in een paar
regels worden samengevat, bij voorbeeld zo: je hebt alfa's en bèta's, ofwel gelovigen
en rationalisten. De rationalisten zijn een zegen voor de mensheid: ze zijn verstandig,
verdraagzaam en sceptisch. De gelovigen zijn gevaarlijk: ze hebben geen verstand
van techniek, geen gevoel voor humor of voor stijl en ze willen het Kwaad coûte que
coûte met wortel en tak uitroeien. Zo is de wereld in dit boek inderdaad teruggebracht
tot de overzichtelijke proporties van het poppenhuis, of liever: de poppenkast. Op
elke bladzijde staat Katrijn (vrouw, dus alfa) op het punt Jan Klaassen (man: bèta)
te vloeren, en zelfs de opzichtig bemiddelende veldwachter, de enige alfabeet van
het dorp, kan niet verhinderen dat het getwist en gekijf op de volgende bladzijde
weer vrolijk losbarst.
Waarom al die overbodige scènes? Waarom heeft de redactie van Meulenhoff de
auteur niet verzocht op zijn minst de letterlijke herhalingen te schrappen? Het verhaal
waarmee het titelstuk begint wordt ruim twintig pagina's verder nog eens naverteld.
Dat mag in de krant, de krantelezer heeft geen geheugen, maar niet in een boek. Een
als klapstuk bedoelde (en inderdaad, toegegeven, veelzeggende) anekdote over
Stephanie de Voogd staat op de laatste bladzijde van het boek, maar werkt niet als
klapstuk omdat die een paar bladzijden daarvoor ook al werd verteld.
Na die eerste keer schrijft Kousbroek: ‘Maar mystici ontlenen hun moordlust aan
het feit dat zij de werkelijkheid met al zijn [sic!] tekortkomingen voortdurend met
een niet-bestaande ideële perfectie vergelijken.’ Dat is een generalisering van het
grovere soort, waarin Kousbroek in dit boek grossiert. (Het is bovendien een
buitengewoon modieuze generalisering, al zijn het meestal de utopisten die vandaag
de dag van moordlust beschuldigd worden - Thomas Morus zal ik maar zeggen, of
Francis Bacon.) Aan Hadewijch en Ruusbroec, aan Meister Eckhart en Johannes
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van het Kruis moet Kousbroek gemakshalve maar even niet gedacht hebben toen hij
die zin neerschreef. En zou hij echt niet weten dat mystici doorgaans voor geen
greintje geïnteresseerd waren in het uitroeien van het Kwaad? Die hadden wel wat
beters te doen, sterker, als halve of hele buitenstaanders waren zíj het die in de ogen
van Kerk of Staat het Kwaad belichaamden. En het is ook duidelijk waarom. Het
onstuimige ros van de Minne droeg de minnende immers ver uit de buurt van de
veilige en saaie wegen van de rede, zoals Hadewijch dicht: ‘Buten allen weghe van
menschen sinnen,/ Dreghet hem dat starke ors van Minnen./ Want redene en mach
begripen niet,/ hoe Minne met Minnen lief doer siet,/ (...).’ En dan nog dit: hoe is
het gesteld met de moordlust van moderne schrijvers als Musil die een (heidense)
mystiek combineren met een natuurwetenschappelijke exactheid?
‘Aan het rationalisme is (...) niet één moordpartij toe te schrijven,’ meldt Kousbroek
op diezelfde bladzijde. Mooi, maar dat is een nietszeggende zin. Kousbroek maakt
een categoriefout, hij suggereert dat ‘het rationalisme’ het verlichte tegendeel zou
zijn van het dogmatische geloof (christendom, islam, communisme) waarmee
totalitaire leiders hun terreur plegen te legitimeren. Maar dat is niet zo. In zijn
klassieke Cartesiaanse gedaante was ‘het rationalisme’ juist wel degelijk nog een
theorie over de wereld, innig verbonden trouwens met metafysische speculaties, met
religieuze orthodoxie en staatsabsolutisme. Tegenwoordig wordt onder het (kritisch)
rationalisme een theorie over wetenschappelijke methodes verstaan, en het is waar,
daar zijn de Saddam Husseins van deze wereld niet zo bijster in geïnteresseerd. Een
paar vragen in dit verband aan Kousbroek: hoeveel moordpartijen zijn er toe te
schrijven aan het neopositivisme? Aan de hermeneutiek? Aan de etnomethodologie?
Aan de dialectici? Aan de theologen van de lege dop? Aan de onder het motto Against
Method over de hele wereld opererende aanhangers van de anarchistische
kennistheorie?
Kousbroek ziet de ontwikkeling van filosofie en wetenschap als een neutraal
proces. Hij sluit aan bij Popper, die bij zijn reconstructie van de wetenschappelijke
vooruitgang de ‘context of discovery’, dus de externe invloeden van
sociaal-economische en psychologische aard, radicaal buitensluit. Hoe kortzichtig
dat is blijkt bij voorbeeld uit een recente, belangwekkende studie van Stephen
Toulmin, Kosmopolis (1990), waarin die ‘de verborgen agenda van de moderne tijd’
onthult. Bij de ‘zuiverste’ filosofische grondslagendiscussies en de gewaagdste, tot
in het laboratorium van de schepping doordringende kosmische speculaties blijkt het
er aanzienlijk minder ‘zuiver’ aan toe te gaan dan Popper en Kousbroek willen doen
geloven; er stonden ook altijd zeer laagbijdegrondse belangen op het spel.
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Interessant in verband met mijn kritiek op Kousbroek is vooral Toulmins
‘recontextualisering’ van het rationalisme van Descartes. Om de sociale betekenis
van Descartes te begrijpen, aldus Toulmin, is het nodig oog te hebben voor de
grootschalige maatschappelijke ontwrichtingsverschijnselen en in het bijzonder de
apocalyptische oorlogen die de overgang van middeleeuwen naar moderne tijd
markeerden. De vreselijkste daarvan, de Dertigjarige Oorlog (1618-1648), speelt in
Toulmins boek een sleutelrol. In de chaos van die tijden was aan niets zoveel behoefte
als aan stabiliteit en zekerheid. En aan die behoefte kwam Descartes tegemoet.
Methoden die in de ervaring wortelden in plaats van in de theorie waren in zijn ogen
besmet. Hij eiste heldere en duidelijke begrippen, die niet werden vertroebeld door
lokale omstandigheden, irritante bijkomstigheden of onmeetbare dubbelzinnigheden.
Dat kon alleen als geest en natuur tot radicaal onderscheiden grootheden werden
verklaard.
De materiële substantie van de fysieke natuur, daar was men in gezaghebbende
filosofische kringen van overtuigd, was in wezen traag; spontaan zou die materie
niet de geringste verandering kunnen bewerkstelligen. Dat, aldus Descartes en
Newton, kon alleen dankzij de ingreep van een rationele activiteit, en die was het
monopolie van bewuste wezens: in de eerste plaats uiteraard God, vervolgens de
mensen, voor zover die tenminste gebruik maakten van hun van God gekregen
vermogens en zich niet door hun ‘natuur’ lieten meeslepen.
Met Descartes' rationalisme komt er een eind aan de humanistische scepsis van
de zestiende eeuw. In de zeventiende eeuw, zegt Toulmin, vindt er een soort
contra-renaissance plaats, die zich uit in bekrompenheid, puritanisme, intolerantie,
afkeer van twijfel en in hoogst onbescheiden kennispretenties. (En die, zoals we
onder meer uit L'invention de l'homme moderne, 1988, van Robert Muchembled
weten, niet beperkt bleef tot de filosofie maar gepaard ging met een straffe
disciplinering van het alledaagse bestaan.) De formele logica verdringt de retorica.
Een abstracte, tijdloze axiomatiek degradeert de minutieuze verwerving van plaatsen tijdgebonden kennis à la Montaigne tot literatuur.
Maar dit modernisme had bekende trekken: Descartes en Newton bepleitten een
rigide orthodoxie, die, zeker na de scepsis, de vrijheidszin en de tolerantie van
Montaigne en Bacon, Erasmus en Shakespeare, middeleeuws aandeed. En die in
sociale zin neerkwam op de verdediging van de absolute monarchie, dus ook van
een middeleeuws soort hiërarchie, zij het nu binnen de verschillende soevereine
nationale staten. Andermaal immers waren hiërarchie en stabiliteit verankerd in een
goddelijk plan dat alles, de kosmos evengoed als het gezin, doortrok.
‘Aan het rationalisme is (...) niet één moordpartij toe te schrijven.’ Mis-
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schien niet, maar het heeft in elk geval wel heel wat onrecht en misère helpen
goedpraten. Daarmee is natuurlijk niet gezegd dat dat ook voor Kousbroek geldt. Hij
heeft zich, integendeel, juist altijd gekant tegen dogmatisme en totalitarisme van elke
soort - en op volstrekt overtuigende wijze. Nee, deze uitweiding over Descartes leidt
tot een heel andere conclusie: Zodra Kousbroek het niet over wetenschapsfilosofie
heeft, is hij heel wat minder rationalistisch dan hij wil doen voorkomen. Zijn
essayistiek staat veel dichter bij de zestiende-eeuwse sceptische traditie dan bij de
rationalistische uit de zeventiende eeuw. Als Kousbroek in de zeventiende eeuw had
geleefd zouden de autoriteiten hem met Descartes om de oren hebben geslagen. Hem
zou - net als Locke, La Mettrie en Priestley (filosofische non-conformisten die het
waagden in zoiets ketters als een ‘denkende materie’ te geloven) - een fundamenteel
gebrek aan vroomheid en aan respect voor de geldende waarden verweten worden.
De inquisiteurs zouden in Einsteins poppenhuis voldoende belastend materiaal
aantreffen om de auteur ervan op de brandstapel te krijgen, onder meer in een artikel
waaruit een overduidelijke sympathie spreekt voor de goddeloze Julien de La Mettrie,
die het waagde in L'Homme machine en L'Homme plante de spot te drijven met de
rigoureuze rationalistische tweedeling tussen mens en natuur.
Maar als hij het over (twintigste-eeuwse) filosofie of wetenschap heeft, zei ik zojuist,
vind ik Kousbroek vaak onbegrijpelijk eenzijdig en moralistisch. Vooral om deze
reden: Kousbroeks houding tegenover de wetenschap heeft gelovige trekken. Meer
dan eens doet hij net alsof maatschappelijke problemen zonder meer te herleiden
zijn tot natuurwetenschappelijke problemen. Zo ergert hij zich aan de stereotiepe
tekeningen van kinderen over de milieuproblematiek, omdat de vervuiling daar niet
als ‘een ongewenste ontwikkeling’ zou worden voorgesteld maar als ‘het oprukken
van duistere machten’, zodat het niet lijkt te gaan ‘om het verstandelijk vinden van
een oplossing maar om het uitroeien van het kwaad’. Een paar regels verder leidt die
redenering er zelfs toe dat die arme kinderen worden opgezadeld met niets minder
dan het verlangen naar ‘een mystieke Verlossing’.
Ik begrijp Kousbroeks ergernis over die stereotiepe tekeningen wel een beetje,
maar ik vind zijn reactie zwaar overdreven. Is het niet logisch dat er uit die tekeningen
een zekere machteloosheid spreekt? En zou dat gevoel niet juist onvermijdelijker
zijn naarmate die kinderen méér over de oorzaken van het milieuprobleem weten?
Het gaat toch veel eerder om een wereldomvattend economisch dan om een strikt
natuurwetenschappelijk probleem? De ellende is toch juist dat er aan de vernietiging
van de
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natuur door afzonderlijke individuen inderdaad nagenoeg niets gedaan kan worden?
Dan is een gevoel van machteloosheid toch niet zo vreemd?
Wie dat gevoel niet kent en nog steeds denkt dat er tegen ‘de nadelen van de
industriële ontwikkeling (...) maar één en niet meer dan één remedie [is]: meer
techniek’, zal door de industriëlen, de technocraten en (de meeste) politici aller landen
- wel degelijk de ‘duistere machten’ van deze tijd - op handen worden gedragen,
want die zwoeren al altijd bij die ene remedie.
Maar het is niet waar: Rudy Kousbroek kent dat gevoel van machteloosheid wel
degelijk. Ik lees zijn voorwoord in Het paleis in de verbeelding (1990), een prachtig
fotoboek over het voormalige Paleis voor Volksvlijt op het Amsterdamse
Frederiksplein, dat ik voor het verschijnen van dit boek behalve uit vage verhalen
eigenlijk alleen kende uit de gedichten die Gerrit Kouwenaar daarover ooit schreef
(‘weg/verdwenen’, in zonder namen, 1962). ‘Dertig jaar gingen nog voorbij na de
brand waaraan zij ontsnapt was,’ schrijft Kousbroek, ‘en toen, na een wereldoorlog
heelhuids te zijn doorgekomen, is de Galerij alsnog vernietigd; kapotgeslagen in
opdracht van Amsterdamse Ceausescu's om plaats te maken voor een oninteressant
en talentloos bankgebouw (...).’ Dat hij de foto's van de sloop nog steeds niet kan
zien zonder te worden aangegrepen ‘door een machteloze woede’, zou ook zonder
dat speciaal te vermelden wel duidelijk zijn geweest.
In zijn beste passages, wil ik maar zeggen, biedt het werk van Kousbroek de
overtuigendste weerlegging van zijn eigen al te enge opvatting van wetenschap en
rationaliteit.
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Lex Bohlmeijer
De poëtische ervaring
Ivo Michiels
Musici, dansers en acteurs kennen het moment dat zij in de uitvoering van hun vak
plotseling boven zichzelf uit getild worden. Begenadigd moment. Zeldzame en
onvergetelijke magie. Alles valt op z'n plaats, maakt deel uit van een geheimzinnig
verbond. In ‘Het concert’ (een verhaal uit Het boek der nauwe relaties) voert Ivo
Michiels een jonge, begaafde pianist ten tonele met wie het omgekeerde gebeurt. De
vingers laten het opeens op gruwelijke wijze afweten. Hij is slechts in staat om de
muziek van Bach te verminken, en stort in een diep zwart gat; om dood te gaan van
ellende. De pianist weet zich echter te herstellen van zijn afgang door terug te grijpen
op een componist die hem na aan het hart ligt: Debussy, de essayist onder de
componisten, en zowel ‘sublieme Verstoorder’ als ‘sublieme Hersteller’ genoemd.
En ziedaar, de magie daalt neer, de muziek krijgt vleugels en er ontstaat zo'n
begenadigd moment, een feest der zinnen: ‘de triomf van de koninklijken, het kan,
het kan, geen zintuig onberoerd’.
De intense ervaring van muziek als iets dat meer dan alleen het gehoor raakt (een
vorm van synesthesie in dit geval), kan - in analogie - net zo goed door de literatuur
worden opgeroepen. Dan zijn het de woorden die een raadselachtig, magnetisch
verband creëren, dat veel meer is dan de som der betekenissen. Octavio Paz heeft in
De boog en de lier een poging ondernomen om dit fenomeen in woorden te vangen.
‘Pure’ poëzie manifesteert zich in het gedicht, zo stelt Paz, als iets dat verder reikt
dan de taal, dat de grenzen van de taal transcendeert. Het gedicht raakt daarmee (en
daar gaat het om) aan een leven dat, al is het maar voor de fractie van een seconde,
in al zijn overstelpende rijkdom ervaren wordt, een volledig leven, ontdaan van
tekorten, tegenstellingen, beperkingen. Het vergt van mystici jaren van strenge
discipline, maar wordt kinderen en minnaars in de schoot geworpen: ‘een staat van
vereniging en deelname’.
Mysticus-minnaar-kind, een heilige drieëenheid. Met verrassende stelligheid
beweert Paz vervolgens dat de poëzie een geschikter voertuig is voor hun ‘poëtische
ervaring’ dan proza. In proza wordt het woord vastgepind op één betekenis, wordt
zijn bewegingsvrijheid aan banden gelegd. In poëzie behoudt het woord zijn
oorspronkelijke zeggingskracht, zijn natuurlijke staat van meerduidigheid:
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‘Het woord, eindelijk bevrijd, toont heel zijn inwendige, al zijn
betekenissen en toespelingen, als een rijpe vrucht of als een vuurpijl op
het moment van de explosie in de lucht. De dichter bevrijdt zijn materiaal,
de prozaïst zet die gevangen.’1
Er ligt een uitdaging besloten in deze regels, en er zijn maar weinig prozaschrijvers
die daarop een antwoord hebben. Ivo Michiels is in mijn ogen één van hen. In het
literaire experiment dat hij startte in 1963 met Het boek Alfa, en dat hij tot vandaag
geduldig en compromisloos heeft voortgezet, doet hij met de taal precies dat wat
volgens Paz aan de dichter voorbehouden is: hij heeft zijn materiaal bevrijd, en het
een nieuwe, explosieve kracht gegeven. Het proza van deze Vlaming, die de minnaar,
de mysticus en het kind in zich verenigt, ondergaat in de loop der jaren een fenomenale
ontwikkeling, die stap voor stap te volgen is; het belang daarvan wordt tot op heden
op een verbijsterende manier genegeerd.2
Het boek Alfa was het eerste deel van een vijfdelige cyclus die in 1979 met Dixi(t)
voltooid werd en toen zijn ‘officiële’ titel meekreeg: In den beginne was het woord.
Vanaf 1983 werkt Michiels aan een nieuwe reeks, die uit tien delen zal moeten
bestaan, en waarvan er inmiddels alweer vijf zijn uitgebracht: Journal Brut. Op het
eerste gezicht is elk afzonderlijk deel van deze cyclus een verzameling losse scherven,
een baaierd van ongelijksoortige vertelsels die op ondoorzichtige wijze in elkaar
overlopen: herinneringen, verhalen, dagboekaantekeningen, sprookjes, gedichten,
essays, lijsten (met woorden/namen), liederen, citaten, parabels, pastiches, dialogen.
Wie er verder in doordringt, ontdekt dat alles met alles te maken heeft in een
duizelingwekkend verband dat de grenzen van één boek telkens overschrijdt. Het
maakt de poëtische ervaring bijna tastbaar aanwezig.3
Het leven moet in al zijn gelaagdheid en complexiteit tot uitdrukking gebracht
worden. Welnu, als de meerduidigheid van het woord kenmerkend is voor poëzie,
dan is de meerduidigheid van het verhaal kenmerkend voor het proza van Michiels.
Zijn literaire universum gehoorzaamt aan eigen wetten, en één daarvan, die zorgt
voor een hoge graad van ambiguïteit, wil ik hier onder de loep nemen: het principe
van de metamorfose - de langzame verglijding van het ene in het andere. Ergens in
dat proces van ‘op weg zijn naar’ bevindt zich een moment van osmose, ambiguïteit
verankerd in het verstrijken van de tijd.
De techniek van de metamorfose duikt overal op, maar in Vlaanderen, ook een
land lijkt het wel het brandpunt. Zo is ‘Naar Sneeuwland zullen wij reizen, naar
Sneeuwland zullen wij gaan’ een kras voorbeeld van de
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dynamiek van de metamorfose op meerdere niveaus tegelijk. Vertrekpunt is Michiels'
verhuizing van België naar Frankrijk, na de voltooiing van de Alfa-cyclus. Het relaas
van een bevrijding, van zijn definitieve afscheid van het vaderland en een belangrijk
moment in zijn autobiografie. Maar juist dit autobiografische karakter ondergaat
tijdens het vertellen een transformatie.
De verhuizing vindt plaats in de week van 23-27 juni 1980. Twee maanden later
spreekt hij het verslag daarvan in op een band, en weer vijf jaar later stelt hij,
luisterend naar zijn eigen stem, het verhaal op schrift. In de dialoog tussen band en
boek, tussen stem en pen, ontstaat het verhaal: een pendeldienst tussen verschillende
momenten in de tijd. Het verhaal opent met een stuk journaal in de tegenwoordige
tijd, terwijl het bandfragment dat erop volgt in de verleden tijd staat. Dit herhaalt
zich. Maar dan vindt er, in het derde journaalfragment, een omslag plaats. Eerst
neemt het de verleden tijd over van de band, om iets later, midden in een zin, weer
terug te keren naar de eigen tijd: ‘en het werd een slaapje van zeven minuten en
zevenenvijftig sekonden, schat ik, want zie me dat aan:...’ Vanaf dat moment is er
nog maar één tijd over - ook de stem blijkt zich in het vervolg de tegenwoordige tijd
aan te meten! Het is een voor Michiels typerende verschuiving: het autobiografische
materiaal krijgt tijdens het schrijven het karakter van een dagboek. Het verleden
wordt heden.
Geografisch gaat de reis van Vlaanderen naar de Vaucluse, van noord naar zuid.
Er ligt een verlangen naar vrijheid in besloten, naar warmte, licht, (adem)ruimte, ‘de
ruimte van het volledig leven’. In het verstikkende klimaat van het vaderland heeft
hij zich te lang bekneld en vernederd gevoeld. Ook in deze zin is het verhaal
exemplarisch. De vrijheidsdrang is één van de grondmotieven in het werk van Ivo
Michiels en de motor van vele verhalen. Maar hoe groot ook zijn verlangen naar het
zuiden, met hoeveel plezier hij ook verhaalt van het (zenuwslopende) afscheid, het
kan niet verhullen dat een echec op de loer ligt. De aankomst in het beloofde land
strandt letterlijk in een enorme chaos: aan het slot verspert een gigantische berg
huisraad de toegang tot de nieuwe woning. En als de auteur ten slotte aan een groteske
klauterpartij begint over zijn weerloos op straat uitgestalde spullen, lijkt hij verder
van huis dan ooit!
Precies op dat moment vindt er een tweede, in dit geval psychische verschuiving
plaats, die al even karakteristiek is. Al klauterend dringt het besef door, dat het nieuwe
huis niet het eigenlijke doel is van de tocht, dat de bestemming ergens anders ligt.
‘Zo zijn we alweer een weinig dichter gekomen, zo zijn we voort onderweg, ondanks
alles, ondanks onszelf.’ Immers: ‘een huis is een doorgang, meer niet’. Zo wordt het
hele doel
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van de onderneming op losse schroeven gezet en in één beweging door mondt het
verhaal uit, niet in de beoogde vrijheid, maar in de regels van een lied: ‘Naar
Sneeuwland zullen wij reizen, naar Sneeuwland zullen wij gaan, al over die...’
Dit is het resultaat van de ingrijpende verhuizing, een handvol woorden, refrein
van verlangen en hoop. Een wonderlijk slot dat uit de blauwe lucht komt vallen.
Maar dat is gezichtsbedrog, want die liedregels zijn al opgedoken in een eerdere
episode van het verhaal die voor lezing van het geheel van cruciaal belang is. Het
zit als het middendeel van een drieluik ingeklemd tussen het vertrek uit België en
de aankomst in Frankrijk, en geeft het idee van de bevrijding een andere inhoud. Als
de schrijver met zweet en pijn en moeite alle obstakels uit de weg heeft geruimd en
ten slotte aan het eind van de derde dag in een overwinningsroes de grens oversteekt,
houdt de band op met spreken en neemt het dagboek het weer over:
‘Journaal: Sneeuw heeft zich neergelegd over het landschap. Nu ik
alleen in de auto deze vertrouwde weg weer afleg en slaap mij overmant,
niettemin door spokende beelden en gedachten word wakkergehouden,
doorstoot tot in Bourgondië, daar wil overnachten, lijkt het wel of ik rijd
de andere richting uit. Niet van noord naar zuid maar omgekeerd, van zuid
naar noord ben ik onderweg. Nooit is in mijn herinnering de aarde zo
uitgestrekt wit geweest. De Schilder naast mij zegt:...’
Hier gebeurt het! Traag schuift zich een tweede reis in het verhaal van de
verhuizing. Als een scharnier fungeert dit tekstblok tussen twee in elkaar geklonken
herinneringen. Michiels heeft zich van het begin af aan een meester getoond in het
gebruik van deze scharnier-techniek, die wel vergeleken is met ‘fading’: een filmisch
procédé, waarbij het ene beeld vervaagt en langzaam vervangen wordt door een ander
beeld. Hier steekt hij contrapuntisch een tweede reis in de eerste, zomer wordt winter,
van noord naar zuid wordt van zuid naar noord. De twee bewegingen zijn
complementair, spiegelen elkaar. En in dit moment van metamorfose zit vooral ook
de suggestie dat beide bewegingen gelijktijdig plaatsvinden.
Dit is tegelijk het moment waarop er iets verandert in de connotaties van het
vertellen. ‘Nooit is in mijn herinnering de aarde zo uitgestrekt wit geweest’ is
dubbelzinnig. Het is niet alleen de uitdrukking van een herinnering die, zijn weerga
niet kent, maar ook de ontkenning daarvan. Wie ‘nooit’ letterlijk neemt, leest wat
volgt als een droom, een visioen. Aan de botsing van de twee herinneringen ontspringt
een vonk die het autobiografische materiaal andermaal op een ander plan tilt en het
mythische
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trekken verleent: uit de combinatie van zomer- en winterreis ontstaat een derde tocht,
een queeste. Het sneeuwlandschap (van de herinnering) wordt Sneeuwland,
sprookjesachtige projectie van grenzeloosheid, symbool van zuiverheid, ongereptheid.
De Schrijver die gezelschap heeft gekregen van de Schilder, verlaat dit paradijs om
een kijkje te nemen in de wereld. Al snel houdt hij het er voor gezien en keert hij
terug naar Sneeuwland. Tegen de grenswacht zegt hij:
‘“Een wereld zonder sneeuw, mijnheer, zo zonder wit aan 't slot van
dag of nacht, het is dikwijls om. te ijzen.”
Hij zegt: “Nou, als u het zegt.”
Ik zeg: “Wilt u mij doorlaten, alstublieft.”
Hij zegt: “Welkom thuis, mijnheer.”
Ik zeg: “Waar ben ik dan?”
Hij zegt: “Welhoe, dit is Sneeuwland zoals u weet.”
Ik zeg: “Welhoe, als er aldoor grenzen zijn.”’
Een absurde dialoog, omdat de Wereld-der-grenzen en Sneeuwland-zonder-grenzen
elkaar natuurlijk uitsluiten. Michiels echter verweeft de twee motieven met elkaar
in een speels contrapunt, en laat ze in het slotakkoord zelfs samenvallen. Zo geeft
deze kleine symbolische episode (de verborgen spil van het verhaal) een paradoxale
invulling aan het begrip vrijheid. Vrijheid en beperking doordringen elkaar, gaan
hand in hand; de paradijselijke staat van grenzeloosheid is wel degelijk te vinden
binnen de wereld van de beperkingen, zij het op een ander niveau. De vrijheid is niet
elders (alsof het in een ander land ooit beter zou zijn) maar dichtbij; een zaak van
het innerlijk, het bewustzijn. De reis naar het zuiden is in feite een reis naar binnen
toe. En dat innerlijk is ten prooi aan een constante slingerbeweging tussen de twee
magneten van vrijheid en beperking.
Ik schreef hiervoor dat de twee reizen (de twee verhalen die in elkaar geklonken
zijn) synchroon zijn: de vrijheid krijgt daardoor twee gezichten in dit literaire
perpetuum mobile. Aan de ene kant moet ze geconcretiseerd worden door een daad,
een verandering van de uiterlijke omstandigheden, een letterlijke bevrijding uit de
gevangenschap van vaderland en verleden. Aan de andere kant staat het besef van
vrijheid als een innerlijke beweging, een bewustzijnsproces. Het is dit inzicht, dat
een verklaring biedt voor het verrassende slot van de verhuizing die oplost in een
open einde: vrijheid is een kwestie van dynamiek.
Deze visie krijgt gestalte dankzij een bijzondere verteltechniek. De opeenvolging
van transformaties (de zomerse tocht verandert in een winter-
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reis, die weer omslaat in een mythische queeste) is zelf een vorm van dynamiek. Het
principe van de metamorfose maakt het verhaal in hoge mate ambigu; de verschillende
reizen doordringen elkaar wederzijds met een andere betekenis, een extra dimensie.
Doordat ze tegengesteld zijn aan elkaar, suggereert dit een onophoudelijke, cyclische
beweging en die suggestie wordt ondersteund door een element van het verhaal dat
ik tot nog toe buiten beschouwing heb gelaten.
Zoals de tocht naar de Provence een reis naar het innerlijk is, zo voert ook de lezing
van dit verhaal naar binnen toe. Hugo Bousset heeft erop gewezen dat dit vaker geldt
voor de boeken van Michiels: ze zijn opgebouwd volgens een centripetaal/centrifugaal
principe.4 Als een ui bestaan ze uit schillen die om de kern heen liggen. De kern van
dit verhaal is een gebeurtenis in een restaurant in Avallon, midden in Bourgondië.
Daar genieten Schilder en Schrijver op hun tocht door de wereld van een copieuze
maaltijd die bekroond wordt (o triomf van de koninklijken) met een waarlijk goddelijk
likeurtje, hun aangeboden door de eigenaar. De fles verbergt hij echter onder een
doek. De metgezellen, betoverd door de magische drank, laten zich toch niet zomaar
verleiden, en staan erop dat het geheim voor hen onthuld wordt. Het lukt:
‘We zien hoe met goochelaarsgebaren de fles uit de doek te voorschijn
komt. Duimdik en donker, spiraalsgewijs opkrullend, steekt de adder in
de fles, de kop hoog in de flessehals geduwd als wilde hij een laatste keer
nog ademhalen, gindsboven. Vandaar, ziedaar, zegt de barheer, het
goddelijke aroma, de smaak van tovenaars: deze adder hebben wij zelf
gevangen bij de rivierkant, mijn zoon en ik, hij gaat spartelend de alcohol
in, hij spuwt vechtend zijn gif in de alcohol, de alcohol neutraliseert het
gif, het gif produceert de drank, de geur, de kleur, het bouquet dat door
niets is te evenaren.’
Van gif naar goddelijkheid: dit doodstilleven, dit roerloze centrum in een verhaal
vol bewegingen, is niets anders dan een transmutatio, een zuiver alchimistische
metamorfose. De alchimie (de leer van de transmutatie) wordt vaak voorgesteld als
een slang die in zijn eigen staart bijt (de zgn. Ouroboros) en deze in de alcohol gestikte
adder is daar een afgeleide van, symbool voor slechts een deel van het alchimistische
proces, de fase van de putrefactio: de verbranding, het hermetisch zwart. In
psychologische termen gaat het om het afsterven, de pijn, het afscheid dat
noodzakelijkerwijs voorafgaat aan de vernieuwing of bevrijding.
Zo wordt met deze slang, terloops op een faustisch presenteerblaadje
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opgediend, een complex van denken in het verhaal ingevoerd, dat een lange
geschiedenis heeft en weer nieuwe informatie geeft. De alchimie is als vorm van
gnosis geworteld in het syncretistische Alexandrië van het begin van onze jaartelling.
Een leer die zich beweegt op het raakvlak van religie en filosofie, en streeft naar
verlossing van de mens, die hij beschouwt als afgesneden van het goddelijke mysterie,
het volmaakte. Half priester, half wetenschapper zoekt de alchimist naar de verlossing
in en door kennis van het goddelijke beginsel, dat zich manifesteert in de stoffelijke
wereld. Praktisch voerde hij een reeks rituele manipulaties met de materie uit, in een
poging om het goddelijke element weer vrij te maken uit het stoffelijke omhulsel en
aldus zelf de staat van verlichting te bereiken. Een zeer strenge discipline was daarbij
vereist.
De alchimist hulde zich in een waas van geheimzinnigheid en had een beeldend
en ondoorgrondelijk taalgebruik; ten dele om zich te behoeden voor de al te gretige
blik van de leek, ten dele om zich te beschermen tegen de christelijke kerk die
natuurlijk vijandig stond tegenover deze concurrerende, rationele verlossingsleer.
Het gevolg is dat hij beurtelings versleten werd voor charlatan, mysticus, chemicus,
of psycholoog-avant-la-lettre. Duidelijk is in ieder geval, dat het alchimistische proces
zich voltrok in fasen en dat het werk een cyclisch karakter had. Waren alle fasen van
het proces doorlopen, dan begon het weer van voren af aan, en zo geraakten materiaal
en beschouwer op een steeds hoger plan, tot in het oneindige. Dit cyclische denken
is essentieel in het werk van Ivo Michiels. Wanneer ergens iets eindigt, afloopt of
kapotgaat, staat het vervolg al te wachten. Altijd. Eeuwige beurtzang van afscheid
nemen en opnieuw beginnen, twee motieven die elkaar zo dicht naderen dat er van
lieverlede geen onderscheid meer te maken valt. Toegespitst op het thema van de
vrijheid, gaat het om het vermogen zich blijvend te transformeren, om telkens weer
dat proces van bevrijding in gang te zetten. Om steeds opnieuw op weg te gaan en
te leven als een nomade.
In het verhuisverhaal zijn we al een paar elementen tegengekomen die deze
kerngedachte ondersteunen: de cyclische vorm van twee tegengestelde bewegingen;
de Sneeuwland-episode die als een cirkel sluit; het besef dat zich ten slotte naar de
oppervlakte dringt: ‘Naar Sneeuwland zullen we reizen...’ Overal zijn er sporen van
te vinden, maar in de twee delen van Journal Brut die hier iets meer zijn uitgelicht,
neemt het cyclische gegeven opvallend vaak de vorm aan van alchimistische taal en
symboliek. Zo eindigt Vlaanderen, ook een land (opgesierd met een prent uit het
zestiende-eeuwse Manuscrit Alchimique) met een tekst die ‘Grand Oeuvre’ heet, en
dat is één van de aanduidingen voor het doel van de alchimie. Die tekst fungeert ook
al als een scharnier, omdat het de weg
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opent voor de volgende zeven delen van Journal Brut (een cyclus-in-een-cyclus, een
spiraal). Het verwijst naar de zeven fasen die de materie in een alchimistisch proces
onderging, en het eerste deel van de nieuwe reeks (deel IV van JB) heet dan ook
Prima Materia, de materie in ongezuiverde staat. Het is een weerbarstig boek, grillig
en moeilijker toegankelijk. Centraal staat het beeld van de fotograaf als moderne
alchimist. Hij gaat de donkere kamer in om uit het (hermetische) zwart een positief
te ontwikkelen, een immer uitdijende stroom verhalen, beelden, herinneringen. Het
resultaat is een uit taal opgetrokken fotoalbum, waarin allerlei motieven dwars door
elkaar heen lopen.
Ik haast mij eraan toe te voegen dat ik Michiels niet als een adept, als een gelovige
in de leer van de alchimie wil afschilderen. Er is in zijn werk sprake van een veelvoud
van tradities, van allerlei elementen uit de cultuurgeschiedenis waarbij hij aansluiting
zoekt, waarnaar hij zich toe schrijft. De alchimie is er slechts één van. Het schitterende
gevolg daarvan is dat overal in het werk raakpunten ontstaan tussen het puur
persoonlijke levenslot en de loop van de geschiedenis, tussen individu en
gemeenschap. Let wel, nergens gebeurt dat op een dogmatische of generaliserende
manier. Het schrijven is gestoeld op de eigen ervaring, Michiels zit zich zo dicht
mogelijk op de huid; het dagelijkse leven is het materiaal, concreet, doorleefd,
sensueel, onvervangbaar, eenmalig, eigen. Hij is daarmee één van die toonaangevende
auteurs die volgens Offermans schrijven vanuit een ‘engagement met het dichtbije’.
Ook voor Michiels is dat het uitgangspunt, en tegelijk schrijft hij zich, zonder ook
maar één moment het unieke karakter daarvan geweld aan te doen, de geschiedenis
en de traditie binnen. Dat is één van de paradoxen die zijn werk zo'n grote kracht
geven. Hij slaat een brug tussen mens en mensheid.
Om wat langer stil te staan bij de alchimie, is er nog een tweede reden, namelijk
de innige relatie die bestaat tussen alchimie en poëzie. De alchimie hield zich vanouds
schuil in een uiterst complexe symbolentaal, bestemd voor ingewijden, en werd zo
deel van een soort samizdat in onze cultuur. In de negentiende eeuw steekt de
alchimistische slang opeens zijn kop op, en wel in de moderne poëzie; dichters als
Rimbaud, Baudelaire en Mallarmé noemden zich erfgenamen van de alchimie, en
vergeleken het gedicht met het Opus Magnum van de hermetische filosofie. Een
daad van verzet, maar dat niet alleen. Piet Meeuse heeft die relatie tussen poëzie en
alchimie onderzocht, en stuitte op gemeenschappelijke kennistheoretische
opvattingen:5 ‘Eén van de wezenlijkste aspecten van dat gnostische kennisbegrip is,
dat het onscheidbaar verbonden was met een ervaring. Dat wil zeggen: het kennen
zelf was een (religieuze) ervaring. Een proces waardoor de kennende zelf werd
veranderd. En dit is ook de
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eigenlijke zin van het alchemistische begrip transmutatio.’ Dichters voelden zich
aangetrokken tot de alchimie, omdat het schrijfproces, opgevat als een experiment
in de taal, een analoge verandering teweegbracht in de dichter zelf. In de ervaring
van het schrijven voltrekt zich een verandering.
Dit gedachtengoed, dat diepe sporen heeft nagelaten in de moderne poëzie, speelt
ook een hoofdrol in Michiels' werk. Al in 1966, in een nawoord bij Verhalen uit
Journal Brut,6 vroeg hij zich af, vooruitblikkend op het nog te schrijven oeuvre: ‘Is
het een voordeel, elke fase van dit proces reeds vooruit te kennen?’ En zestien jaar
later, in een nawoord bij dit nawoord, luidt het antwoord:
‘geen avontuur - o hoe exact is het woord op deze plaats - heeft
ingrijpender gewerkt dan dit weven van een cyclus (het weven ook van
cyclus-aan/in-cyclus) en de “menswording” als ik zo zeggen mag, die
ermee gepaard is gegaan’.
Wie het hele oeuvre overziet, ontdekt dat het mes inderdaad aan twee kanten snijdt;
een dubbele bevrijding is tot stand gebracht: taal en schrijver hebben zich in elkaar
ontplooid! Bij Ivo Michiels maakt het schrijven een magistrale ontwikkeling door
en komt het hele creatieve proces in het teken te staan van de vruchtbaarheid: scheppen
is vormgeven en levengeven tegelijk. Soms expliciet, en impliciet altijd, zit in zijn
werk de ervaring van creativiteit als een geweldige bron van leven. De speelsheid
en de nieuwsgierigheid, de humor, de vrijheidsdrang en de levenslust die daarbij om
de hoek komen kijken, maken het lezen van zijn werk tot een meeslepend avontuur.
Journal Brut is (ook) een ode aan het wonder van de literatuur. En dat is een
verademing in het Land der Letteren, waar prozaschrijven in zichzelf opgesloten en
moeizaam maakwerk is, zware arbeid aan de lopende band; waar men zo vaak gebukt
gaat onder het slaafs kopiëren van jeugdzonden en andere trauma's, en waar men
klem is komen te zitten in de doodlopende steeg van het postmodernisme, rommelend
met verroeste citatenmachines, en slecht functionerende antwoordapparaten.7
In het werk van Ivo Michiels loopt het besef van de werkelijkheid als een
onophoudelijk proces van transformatie, dwars door alle geschiedenissen die hij
vertelt. Of het nu gaat om gebeurtenissen van pijn, afscheid, dood, angst, frustratie,
gevaar, weemoed en mislukking, of om verhalen van vreugde, jubel, erotiek,
bevrijding, genot, vrolijke dronkenschap, vriendschap, geboorte en liefde, om dromen,
reizen of herinneringen, de kleine en de grote gebeurtenissen, oud en nieuw, jong en
oud: alles wordt
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in beweging gezet, bijgeschreven in de stroom van de tijd, verstrijkend, veranderend.
Nooit leidt deze fundamentele ongrijpbaarheid of onzekerheid tot verzet of escapisme.
Nergens een spoor van melancholie, rancune, of van de-blik-op-oneindig; alle
aandacht richt zich op het ‘nu’, het moment van ontstaan, de tekst. En in dat
osmotische moment waarin verleden en toekomst samengetrokken zijn, schuilt een
enorme kracht, een bijna explosieve energie.
Het geheugen speelt dan ook een paradoxale rol in de semi-autobiografie Journal
Brut: de herinnering is juist een belemmering die opgeheven moet worden vooraleer
het verleden beschreven kan worden. Het verleden moet koudgemaakt, vergeten is
vruchtbaar! Om werkelijk creatief te kunnen zijn, moeten rücksichtslos herinneringen
en voorbeelden, tradities, eigen en andermans (schrijf)ervaringen opengebroken
worden. Een tour de force waarin (de pijn van) het afscheidnemen noodzakelijke
voorwaarde is voor een blijvende, absolute oorspronkelijkheid.
Terug naar de koelbloedig in alcohol gesmoorde adder. De dichter bevrijdt zijn
materiaal, de prozaïst zet het gevangen? Journal Brut, als resultaat van een
ontwikkeling die al aanvangt met de Alfa-cyclus, bewijst het tegendeel. De
metamorfose van de slang is een metafoor voor de eerste fase in het alchimistische
proces, en vertelt iets over de aard van de creativiteit: een proces dat begint met een
vorm van purificatie, van afbraak. Op gezag van Paul Rodenko zijn de zeven fasen
van de transmutatio terug te voeren op een oude vruchtbaarheidsmythe - de afdaling
in de onderwereld, gevolgd door een herrijzenis.8 Een cirkelgang van dood en
wedergeboorte die ook het fundament vormt waarop het werk van Ivo Michiels ‘rust’.
De Alfa-cyclus is het breekijzer waarmee het vermolmde prozagebouw werd
afgebroken. Het is het fenomenale verslag van de onttakeling en bevrijding van de
taal. Het eerste deel is het boek van de verlamming, en definieert het verlangen naar
verlossing (in de naam ‘An’, die als een rode draad in het oeuvre terugkeert). Deel
II, Orchis militaris, is het boek van het geweld, en in deel III (Exit, 1971) komt de
taal zelf met vrolijke baldadigheid aan haar einde. Proza wordt kinderspel: Michiels
ontleedt met speelsheid en humor de structuur van de taal; hij stoeit met grammaticale
regels, rukt de woorden uit hun ‘normale’ verband en laat op tweederde van het boek
een dialoog weglopen in ongearticuleerd gemompel: ‘Mm Mm Mm Mm.’ Verder
kan een schrijver niet gaan in zijn onderzoek van het materiaal, dit is het nulpunt,
het eindpunt dat tegelijk beginpunt is. Wat volgt is een reeks klanken, medeklinkers,
waar stiekem een eerste klinker binnensluipt en zo beginnen zich opnieuw, heel
voorzichtig, woorden af te tekenen. De schrijver leert schrijven, als een kind.
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Ooit heeft de mens het schrift ‘ontdekt’ (cruciaal overgangsmoment in de
beschavingsgeschiedenis) door in de voortdurende klankstroom voldoende
verschillende elementen van elkaar te onderscheiden en te isoleren in tekens. Het is
alsof Michiels met Exit een reis heeft ondernomen naar dat moment waarop het
schrift ontstaat uit het gesproken woord. Dat is het gat waardoor hij, naar adem
happend, ontsnapt: in de ontmoeting met de wereld van het oralisme. Het gesproken
woord bevrucht het geschreven woord en vanaf dat moment krijgt zijn proza een
uitgesproken lyrisch karakter. De weg ligt open voor Journal Brut.
Het begint te ‘ademen’ (één van de belangrijkste motieven): het krijgt de
spontaniteit en de grilligheid van de gesproken taal, de beweeglijkheid van een
improvisatie). Hoe vaak valt hij zichzelf niet in de rede? Hoe vaak stelt hij geen
vragen, onderbreekt hij zich, verbetert, vult aan? Hoeveel mensen worden er niet
direct met hun naam aangesproken? De lezer wordt uitgenodigd om aan de andere
kant van de schrijftafel plaats te nemen en te luisteren. De schrijver vertelt. In het
verhuisverhaal (een dialoog tussen gesproken en geschreven woord, tussen oraliteit
en geletterdheid!) noteert de schrijver, luisterend naar zijn eigen stem op de band:
‘Zonderling, zo naar je stem te luisteren alsof er een vreemde bij je in
de kamer zit, jezelf te horen vertellen tot... Ja, wie is de luisteraar? (...)
Tot wie praat ik dit verslag? Tot wie praat je in een dagboek?’
Michiels spreekt zowel met zichzelf als met de lezer. Hij heft de anonimiteit op
en treedt vertellend voor het voetlicht. Schrijver en lezer naderen elkaar heel dicht,
zoals ooit, in de schriftloze vóór-Homerische cultuur, verteller en luisteraar oog in
oog met elkaar stonden. Het bewerkstelligt een overrompelende spanning, directheid
en sensualiteit.
Het oralisme biedt meer goede aanknopingspunten om Journal Brut te benaderen.
Ik wil er daar tot slot nog twee van belichten. Eric A. Havelock9 beschouwt het
noemen van namen als ‘een factor van cruciaal belang in het oralisme’. Het denken
is niet abstract maar concreet, richt zich op mensen die handelen. Hetzelfde geldt
voor de Journal Brut-cyclus. De naam ‘An’ bij voorbeeld evoceert zo ongeveer alles
wat in het teken van het verlangen staat: vrijheid, liefde, leven, adem, stem, tekst.
Het naamgeven is als rituele handeling nauw verbonden met de geboorte, een kwestie
van tot leven roepen. ‘Zeg zacht mijn naam, en ik ben in 't vertrek,’ schreef Nijhoff.
Veel fragmenten zijn dan ook verkapte portretten van mensen (en dieren) die een rol
gespeeld hebben in Michiels' leven, en in hun naam behouden blijven. ‘Ook een
naam is een ogenblik’, heet het in Vlaanderen, ook een land: een moment van contact
tussen twee
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mensen, een deeltje van de grote levensstroom. In De vrouwen van de aartsengel
heeft hij een lange lijst met vrouwennamen opgetrokken, een even simpele als
ontroerende manier om het uniek-persoonlijke in te bedden in het gemeenschappelijke.
Michiels slaagt er wonderbaarlijk vaak in om daar een brug tussen te slaan.
De vertellers van vóór Homeros reciteerden en zongen hun verhalen, onder
begeleiding van eenvoudige muziekinstrumenten. Ze beschikten over een breed scala
aan muzikaal-poëtische technieken. Ook bij Michiels is sprake van een dergelijke
ritualisering van het taalgebruik (die hand in hand gaat met haar gesproken,
geïmproviseerde karakter). Zo ontstaan soms gedichten, of zelfs liederen. Aan zijn
muzikaal-poëtische stijl ligt een verfijnde prosodie ten grondslag. Een sterke, stuwende
ritmiek, die soms zelfs metrisch wordt; een spel van over elkaar heen buitelende
klanken, van assonanties en rijm, van associaties en ambiguïteiten; een vrij en dartel
gebruik van alle mogelijke stijlfiguren. Er ligt een sluier van muzikaliteit over dit
proza, dat een beroep doet op het partnerschap van oog en oor.10
En daarmee ben ik terug bij mijn uitgangspunt. Door middel van de synesthetische
en metamorfistische lading krijgt het proza van Michiels een kracht die niet onderdoet
voor de poëzie. Het woord hervindt zijn oorspronkelijke zeggingskracht, de taal stijgt
boven zichzelf uit en bereikt een zeldzame kwaliteit. Het brengt de ‘poëtische
ervaring’ onder woorden, en geeft - formidabele prestatie - zicht op een leven van
deelname en vereniging. In het verhaal van de pianist, maar ook in Sneeuwland draagt
dat het stempel van de synesthesie. Met alle middelen van Michiels' superieure
schrijverschap is zijn werk uitgegroeid tot de kristallisatie van die poëtische ervaring.
Een triomf voor de minnaar, de mysticus, het kind en de dichter. Een ware triomf
voor de koninklijken.
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1 Octavio Paz, De boog en de lier. Amsterdam: Meulenhoff, 1984, p. 19.
2 Er zijn twee uitzonderingen: Cyrille Offermans schreef over Michiels in De kracht van het
ongrijpbare (1983, p. 151-188) en Dietsche Warande & Belfort 133 (1988), nr. 4, p. 254-265.
Hugo Bousset publiceerde een monumentale studie, getiteld Het boek Alfa, Lezen om te schrijven
(1988) en volgt de auteur op de voet (zie bijvoorbeeld DWB 135 (1990), nr. 1, p.80-87. Ter
illustratie: over Michiels' laatste boek, Ondergronds bovengronds, leverde de landelijke pers
in Nederland slechts één recensie, en die was van de hand van Cyrille Offermans.
3 De verschillende delen van dit ongepolijste dagboek staan dus niet los van elkaar (Journal Brut
als geheel staat ook niet los van de Alfa-cyclus); ook al richt ik mij in dit stuk voornamelijk op
Vlaanderen, ook een land en Prima Materia (deel III en IV, verschenen in 1987 en 1989),
tegelijk hoop ik er iets mee te zeggen over de hele cyclus, al was het alleen maar omdat dit
onvermijdelijk is.
4 Zie bijvoorbeeld zijn ‘Terugblik’ in Lezen om te schrijven, Amsterdam 1988, p.510: ‘Het
centrum is het principe, is de plaats waar alle tegengestelde krachten gecondenseerd en
geconcentreerd zitten. Het centrum is dus niet op te vatten als een statische plaats; het is eerder
een energiebron vanwaar krachtlijnen vertrekken van binnen naar buiten en van het eeuwige
naar het tijdelijke.’
5 Piet Meeuse: De slang die in zijn staart bijt. p.176.
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6 De bundel vormt een eerste aanzet tot de cyclus, die al opgezet werd in de Jaren '50, maar pas
na voltooiing van de Alfa-cyclus zijn ware vorm vindt. De nawoorden zijn later overigens
opgenomen in De vrouwen van de aartsengel.
7 Is de enorme hoeveelheid citaten in Prima Materia ook zoiets? Nee, ze vormen daar een soort
fotoalbum met de mooiste herinneringen aan datzelfde wonder van de literatuur, van de kant
van de lezer. Ze leiden ook niet tot een ‘postmodern’ dilemma en staan op geen enkele manier
de eigen creativiteit in de weg. In Vlaanderen, ook een land schrijft hij ‘dat poëzie ontstaat/opstaat
uit een veelheid die ik gemakkelijkheidshalve de poëzie-der-tijden zal noemen en dat vandaag
het gedicht, het letterkundig oeuvre zoiets is als een duizendjarig geheugen’.
8 De Griekse Orpheus-mythe en het bijbelse lijdensverhaal (van kruisiging en wederopstanding)
zijn ermee verwant. En Gerrit Kouwenaar schreef (om een variant uit de moderne poëzie te
geven): ‘Van alle maken is doodmaken/wel het volmaaktste’.
9 Eric A. Havelock, De muze leert schrijven. Amsterdam: Prometheus, 1991, p.37. Havelock stelt
dat het abstracte denken pas is voortgekomen uit de ontwikkeling van het schrift. Vandaar de
verhalende vorm van orale uitingen: ‘Onderwerpen moeten namen zijn van handelende entiteiten,
van werkelijke mensen of gepersonifieerde krachten die iets doen.’
10 En synesthetisch is ook de structuur: veel verhalen zijn composities, zowel in visuele als muzikale
zin, terwijl aan elk deel van Journal Brut een visuele figuur ten grondslag ligt: de cirkel, de
piramide, het vierkant. Het verhuisverhaal wordt door Michiels zelf ‘Fantasie in Wit’ genoemd
- het zou de titel kunnen zijn van een muziekstuk in drie delen, maar ook van een drieluik.
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Willem van Toorn
En je vliegt toch
Bert Schierbeek
In zijn inleiding tot Keeping it Up (1990, de Amerikaanse vertaling van Bert
Schierbeeks Weerwerk door Charles McGeehan) zegt William Jay Smith: ‘With a
storyteller's gift, combined with a poet's precision and a painter's eye, Bert Schierbeek
has created his “compositional” novels, of which Keeping it Up is a fine example, a
hybrid genre that is unique and effective. If he were writing in one of the world's
major languages in stead of his native Dutch, his work would surely long ago have
reached the large international audience that it deserves.’
Met het laatste kun je het gemakkelijk eens zijn; zo'n stelling valt nooit te bewijzen,
maar het is voor Nederlanders altijd goed als ze het eens van een ander horen. Curieus
is dat Smith voor het plaatsen van Schierbeeks ‘hybrid genre’ toch als
hoofdaanduiding de term ‘novel’ gebruikt, terwijl ik sterk de neiging heb de reeks
Weerwerk, Betrekkingen, Binnenwerk (1977, 1979, 1982), later voortgezet in Door
het oog van de wind (1988) als poëzie te lezen: als lange, ‘compositional’ gedichten
die zich wat de vorm betreft vooral door het soberder woordgebruik en het vrijwel
ontbreken van de uitbundige associatiereeksen en woordspelletjes onderscheiden
van Schierbeeks beroemde ‘experimentele’ prozaboeken. Naar de inhoud is het
verschil in ieder geval dat de ‘ik’ die zowel in Schierbeeks ‘gewone’ gedichtenbundels
als in de genoemde boeken steeds meer de verzamelaar is geworden van de
belevenissen van simpele mensen, de plaats heeft ingenomen van de veel abstractere,
uit alle hoeken van de menselijke ervaring teksten opvissende instantie uit het vroege
werk.
In dat vroege werk lijkt Schierbeek inderdaad op een bezeten visser die een
gigantisch net uitwerpt, opdat niets uit de oceaan van de ervaring hem zal ontgaan.
‘Het opheffen van de grens (tussen het “ik” en de buitenwereld, de vorm en het
vormloze, proza en poëzie, filosofie en literatuur, het binnen en buiten, tussen hoge
en lage literatuur, tussen verschillende culturen) neemt een centrale plaats in,’ schreef
Anthony Mertens over Schierbeeks werkwijze (Kritisch literatuur lexicon). De grote
omslag in het werk van Schierbeek na 1970 lijkt samen te hangen met de veel
persoonlijker ‘ik’ die erin is gaan optreden. Gebleven is de collagetechniek, maar
degene die collageert is de dichter zelf: beelden en verha-
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len van een jeugd op het platteland worden samengebracht met beelden, verhalen,
uitspraken, ervaringen van vrienden, toevallige passanten, filosofen uit oost en west
en vooral eenvoudige, boerse mensen in hun strijd om greep te houden op een
schijnbaar uitzichtloos bestaan. Mertens schrijft in zijn artikel nog over het probleem
van een definieerbare thematiek in Schierbeeks werk (‘Voorzover je in het werk van
Schierbeek al kunt spreken van een thema, dan komt daarvoor zeker de
“grensoverschrijding” in aanmerking’), maar in de ‘romangedichten’ (de term komt
uit de flaptekst van Door het oog van de wind) en de na 1970 verschenen
gedichtenbundels is de thematiek helemaal niet zo moeilijk te traceren. Het zijn zelfs
de ‘grote thema's’ die Schierbeeks werk zijn gaan beheersen: de vraag naar de zin
van het leven, de dood, de relatie van de mens tot de aarde - en ik denk dat de
versobering van het werk die ook Mertens constateert alles te maken heeft met het
inzicht dat zulke grote thema's alleen te verwerken zijn voor dichter en lezer, als ze
dicht bij de aarde worden gebracht en met de nodige (zij het soms wanhopige) ironie
en zelfironie worden behandeld, én vertaald worden in beelden die ze indirect
benaderbaar maken. ‘Grote gevoelens - of wat dichters daar dan voor houden - lopen
meestal uit in slechte gedichten, omdat de dichter meent dat er dan nog maar weinig
gestileerd moet worden, het komt vanzelf wel goed. Maar Bert Schierbeek dempt
zijn emotie in taal tot het niveau waarop hij voor een lezer aangrijpend wordt,’ schreef
K. Schippers over De deur (1972), de bundel waarmee Schierbeek zich als dichter
manifesteerde en die één grote poging is om het binnendringen van een plotselinge
dood in het persoonlijk leven letterlijk ‘onder woorden te brengen’:
je begrijpt
het eerste ogenblik
geloof je het niet
als iemand valt
staat ie weer op
dat geloof je
(...)

Of:
er
er valt
er valt geen
(jij viel)
er valt geen woord

Het literair klimaat 1986-1992

321
geen woord meer
(nu)
geen woord meer te zeggen
(...)

Onopgesmukter kan het haast niet - maar zo simpel moet het misschien om er toch
nog een woord over te zeggen.
Met de variaties op ‘vallen’ in de twee citaten hierboven is meteen een van de beelden
gegeven waarmee Schierbeek probeert zijn grote thema's ‘van de aarde’ te maken.
Vallen en zijn tegenpool vliegen en een eindeloze reeks variaties in het gebied tussen
die twee uitersten (zwaarte, lichtheid, hangen, opstaan) zijn de beelden die voor
Schierbeek de relatie van de mens met de aarde, het leven, weergeven, vaak ook in
de tegenstelling tussen de aan de grond gebonden mens en de overal in zijn gedichten
opduikende vogels.
In het begin van Weerwerk zegt de Franse boer Marcel Baillon, een van de
‘aangevers’ van de Schierbeekse vertellingen van het harde leven:
(...)
soms blijft een vogel zitten
maar nooit lang
dan tikt ie met zijn vleugels tegen de lucht
en vliegt weg
hij valt niet
hij tikt
en weg is ie
(...)

Wonderiljk is de constatering ‘hij valt niet’ - alsof de toehoorder (of lezer) zou
verwachten dat een vogel zou vallen. Misschien moet de klemtoon dan ook wel op
hij liggen: wie valt, wie altijd lijkt te moeten vallen, is de mens. De lichte,
wegvliegende vogel die ‘weerwerk’ levert, geeft Marcel de associatie in met de
zwaarte van de mens: ‘mijn broer hing zich op/'k snee hem los/dood leek ie tweemaal
zo zwaar’. En dat beeld levert de ‘ik’ weer de associatie met zijn jeugdbeelden van
het Groningse platteland: ‘... van de zolder van Oma waar de/aanstaande man van
Totje Nachenus/zich ophing twee uur voor de bruiloft...’ Typerend voor Schierbeeks
werkwijze is de onmiddellijk daarop volgende aanhaling van Merleau-Ponty, over
het bewustzijn als functie van het lichaam, als ‘gebeurtenis’ binnen het lichaam alsof hij zowel de zwaarte van de beschreven

Het literair klimaat 1986-1992

322
herinnering wil relativeren als de koelheid van Merleau-Ponty's formulering wil
confronteren met de hevigheid van ‘de gebeurtenissen daarbuiten’. Het is een techniek
die hij ook graag omgekeerd toepast, door bijvoorbeeld een citaat van een groot
denker, of een wetenschappelijke definitie te geven, ogenblikkelijk gevolgd door
een boerse constatering die iedere vorm van deftigheid volkomen platslaat:

De zon
de zon is een compleet
gasachtig lichaam
om het middelpunt is
het gas uitermate dicht
aan de buitenkant is
het minder dicht en flossig
(als een schaap)

(In en uitgang (1974)) Of in het komische ‘zegt Li’-gedicht uit De tuinen van Suzhou
(1986), waarin niet alleen de quasi-diepzinnigheid van veel op oosterse modellen
gebaseerde poëzie genadeloos over de hekel wordt gehaald, maar ook de eigen
beelden van vliegen en zwaarte ironisch tegen het licht worden gehouden:
zegt Li:
een pond veren
vliegt niet als
er geen vogel in zit

Voordat ik mij beperk tot Schierbeeks ‘gedichten’, wil ik niet nalaten te wijzen op
zijn verwantschap met schrijvers als John Berger en Gianni Celati, die beiden hebben
geprobeerd vorm te geven aan de taal en de manier van vertellen van ongeletterde,
aan aarde en landstreek gebonden mensen - Berger in zijn ‘zoektocht naar de Franse
boer in hemzelf’ (zoals de New York Times schreef), Celati onder andere in Vertellers
van de Povlakte en het jammer genoeg niet vertaalde Verso la foce - met dit verschil
dat Schierbeek, zijn objecten niet van buitenaf benadert, als een outsider die probeert
een weg terug te vinden, maar als een insider die de ervaringen van anderen (de
Franse boer Marcel, buurvrouw Eulalia die leert lezen en schrijven, Tut die op latere
leeftijd van de moeder-overste van het klooster haar schoolgeld terug wil omdat ze
er nooit wat heeft geleerd, zijn oude vader, de doden uit de kindertijd) naast zijn
eigen erva-
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ringen zet, hun zijn taal leent en zijn taal aan hen ontleent. Schierbeek is een verteller,
een verzamelaar van vertellingen. Niet voor niets beginnen veel alinea's in zijn
‘romangedichten’ met: ‘zegt Marcel’, ‘komt Bé binnen/zegt zij’, ‘zegt Leen later
tegen mij’, ‘zegt Wittgenstein’, ‘zegt de oude Mayans/ooit geiten slager’ en zo
eindeloos voort. Maar wat zijn vertellingen bindt, is poëzie, is de eigen vorm die hij
alle verhalen oplegt, de sobere vorm waarbinnen een Franse boer en een Oostenrijkse
filosoof woorden voor hetzelfde blijken te zoeken.
In zijn gedichten (dat wil zeggen zijn nadrukkelijk met de aanduiding ‘gedichten’
uitgegeven werk) heeft Schierbeek de versobering van de vorm en de taal nog verder
voortgezet. We zijn in de moderne poëzie gewend geraakt aan een omgang met taal
die de woorden tot nieuwe betekenissen, nieuwe beeldvorming tracht te dwingen
door de fundamenten van de taal zelf te ontregelen. Dat lijkt niet Schierbeeks
preoccupatie, ondanks zijn ‘experimentele’ herkomst. Hem gaat het er in de gedichten
om, in een nog geconcentreerdere vorm dan in de ‘romangedichten’, de eigen wereld
te vergroten met de ervaringen van anderen, in het voortdurend besef dat
vereenvoudiging onontbeerlijk is om de taal en de lezer voor een te zware last van
volledig leven te behoeden:
en je denkt
hoe concreet en overzichtelijk
zit de wereld in elkaar
als er weinig is
het net noodzakelijke
als sen gedicht dus

zoals hij het formuleert in Door het oog van de wind.
Schierbeek is door een haastige kritiek, die gewend is geraakt aan gedichten die
puzzels opgeven, nogal eens als een simpele dichter gezien - een van die etiketten
die je in Nederland maar moeilijk kwijtraakt. Misschien zijn zijn gedichten lange
tijd te kaal, te direct geweest voor de heersende smaak. Je kunt gemakkelijk denken
dat er gewoon staat wat er staat. Behalve dat dit op zichzelf ook iets heel aantrekkelijks
zou kunnen hebben, is het een misverstand. In de samenhang van reeksen en bundels
worden de patronen duidelijk. Ik wees al op de ‘constante’ thema's in de
romangedichten, en op de collagetechniek die het Schierbeek daarin mogelijk maakt
de verteller van velen te worden. De gedichten in de bundels van De deur af tot De
tuinen van Suzhou kun je lezen als de meest samengebalde verbeeldingen van die
thema's, als kleine, zelfstandig geble-

Het literair klimaat 1986-1992

324
ven observaties die niet in de grotere gehelen zijn opgenomen - alsof ze op hun
zelfstandigheid worden onderzocht. Naar de vorm en de gebruikte techniek
onderscheiden ze zich vaak nauwelijks van de collage-elementen in de
romangedichten.
Het beeld van het vallen is meteen al aanwezig in In en uitgang (waar de zelfstandig
geworden bundel De deur eigenlijk deel van uitmaakt; op pagina 29 staat bovenaan
in het wit: ‘Hier zit De deur’), in het onmogelijke en amusante gedicht ‘John Akii
Bua’, over de kampioen hordenlopen op de Olympische Spelen in München:
even dachten we
(natuurlijk)
hij gaat te hard
hij zal wel vallen
dachten we
(het moet wel)
hij viel haast
(zagen wij)
maar hij viel niet
(...)

Een heel gedicht over een val die niet plaatsvindt, weergegeven in de struikelende
taal van de televisieverslaggever.
De tot zelfstandigheid uit het geheel van In en uitgang gelichte bundel De deur
bevat een groot aantal herhalingen van dit thema, omcirkelingen van een schokkende
dood in de kaalst denkbare taal:
waar
waarom
waarom zijn
waarom zijn wij
waarom zijn wij hier?
beide
uit dezelfde
hand
gevallen

Ook bevat deze bundel mooie voorbeelden van de boven gesignaleerde onttakeling
van ernstige filosofische of wetenschappelijke kwesties tot boerse spreuken, waardoor
ze iets meer binnen het aardse domein komen:
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in hoeverre
zijn wij onderhevig
aan de zich zelf waarmakende
profetieën van een stel
krankzinnige profeten
die daarop neerkomen
dat 't toch allemaal
slecht afloopt
kun je denken:
ons niet gezien,
zien ze je niet

De hele bundel Vallen en opstaan (1977) staat tot en met de titel in het teken van
vallen, vliegen, het veroordeeld zijn tot de aarde en de droom van het loskomen
ervan. De hoofdafdeling is een ‘verslag’ van een ziekenhuisverblijf, dat de gelegenheid
biedt werkelijkheid, droom, uitspraken en verhalen van medepatiënten in een geheel
samen te brengen.
rustig
in zijn witte bedje
ligt hij
en raast voort
dwars
door de ruimten
naar zijn keerkring

of:
maar de bevlogene vliegt
verder van vertrek naar
vertrek en roept: dit
huis heeft vele woningen

en ook:
als dit
niet opgeschreven wordt
komt er
niets
en ook nergens meer
iets van terecht
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want:
nu is de kracht zo groot
dat hij tafels en stoelen
en zijn wijf de ruimte in
kan slingeren zonder te vallen

Van de bundel Formentera (1984) wordt het hoofdbestanddeel weer gevormd door
de ervaringen en verhalen van de eenvoudigsten onder de bewoners, en door beelden
van de aarde waarop hun schijnbaar zo ongecompliceerd leven zich afspeelt. Zoals
in

de visite
een huis van leem
het gat is een raam
vierkant daar door
hen het zonlicht
zegt de vrouw
twee eieren
één groot voor
de vrouw één klein
voor de man
en geeft ze
denk ik
terug naar de
eenvoud
neemt de droom
zichzelf op
en geeft je
cadeau

Of in het verhaalgedicht ‘de berg Mola’, over de ene koe op de berg Mola die 's
nachts door de boerenjongens wordt besprongen ‘om het te leren’, terwijl de pastoor
van de kerk op de berg wakker schrikt en een kaars ontsteekt.
De tuinen van Suzhou heeft al evenzeer zijn oorsprong in een bijna triviale
werkelijkheid; de bundel is de neerslag van ervaringen tijdens een reis door China.
Voor de weergave van die ervaringen heeft Schierbeek
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wat de vorm betreft opgewekt leentjebuur gespeeld bij de Chinese natuurpoëzie,
maar hij zou Schierbeek niet zijn als hij niet, zoals in de ‘zegt Li’-gedichten, de
opvliegende geest weer nuchter met zijn voeten op de grond bracht:
zei Li:
kijk
van haast niets
valt men om
om haast niets
staat men op

Of als hij de dromerige tuinen en hun geschiedenis niet confronteerde met de bijna
schokkende aardsheid van Monsieur Guichet, bewoner van dat andere platteland
waar hij zich thuisvoelt:

Monsieur Guichet
in zijn tuin
op zijn pantoffels
staat hij en zegt:
u was in China en trekt
een van zijn pantoffels
uit en daaruit een dubbel
geslagen binnenzool
(ik zie zijn wit
beschimmelde wreef)
weefsel van mais
roept hij uit China
onverslijtbaar
roept hij
dan zet hij zich op
zijn steen neemt zeis
hamer en aambeeld
en slaat er op los
zoals hij straks in zijn
molen de appels
vermorzelt tot cider
lachend met zijn mond
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zonder tanden roept hij
tussen de slagen door
on vit bien ici
gelukkiger hier
dan ergens anders
dat ik niet ken

Schierbeek, dat zal duidelijk zijn, schrijft zoals veel schrijvers van belang één boek.
Een boek waarin naast de schrijver verhalenvertellers en denkers uit de wereld een
plaats krijgen, op zijn voorwaarden, om het onmogelijke tot stand te brengen: het
herstellen van de gerafelde band tussen droom, taal en werkelijkheid. Of anders
gezegd: de taal van haar schuldgevoel te ontdoen. Want in Door het oog van de wind
is dit citaat van Manganelli vast niet voor niets opgenomen:
zei Giorgio Manganelli niet toen het
hem gevraagd werd
ik geloof niet dat de literatuur
geen enkel verband met de realiteit houdt
maar ik denk dat de realiteit
een woord is dat de taal opscheept
met een schuldgevoel
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J.F. Vogelaar
Het geheim van het dubbele vraagteken
Toon Tellegen
‘'s Ochtends, als ik wakker word,’ zei de slak, ‘dan heb ik altijd zo'n pijn aan mijn
steeltjes.’
‘O ja?’ zei de giraffe. ‘Wat grappig! Ik ook. Net alsof ze steken.’
‘Ja,’ zei de slak. ‘Alsof ze in brand staan.’
‘Alsof iemand hard aan ze trekt,’ zei de giraffe.
‘Ja,’ zei de slak. ‘Zo'n pijn is het.’
Ze knikten naar elkaar en waren trots op hun gemeenschappelijke ochtendkwaal.
‘Kijk,’ zei de giraffe, ‘dat kan ik nou nooit eens uitleggen aan de mus.’
‘Nee,’ zei de slak. ‘Of aan de schildpad. Hoewel ik het met hem wel over
verbouwen kan hebben,’
‘Verbouwen?’ vroeg de giraffe. ‘Wat is dat??’ En hij zette zeer grote ogen op.
‘Ja...’ zei de slak met een trage, gewichtige stem, ‘dat is heel moeilijk uit te leggen.’
Zo begint een verhaal uit de bundel Langzaam, zo snel als zij konden, en op hetzelfde
moment dat de slak met zijn voegwoord van onderwerp wisselt voltrekt zich het
kleine wonder dat in ieder verhaal van Tellegen de lezer betovert. Dat het dierenrijk
daarmee nog geen sprookjesbos is, blijkt wel uit het soort zorgen waarover de slak
en de giraf van gedachten wisselen.
De dieren praten als mensen, ze hebben het naar hun woordkeus te oordelen over
mensenzaken, ze beschikken over huisraad en andere parafernalia, toch zijn ze geen
verklede mensen; als je hun bezigheden zou vertalen, zou je eerder denken dat zij
de taal alleen maar geleend hebben, want allerlei menselijks is hun vreemd. Het zijn
levende wezens die anders niet spreken, tenminste niet in onze taal. En hoe ze die
spreken! Praten doen ze graag, dat zal snel duidelijk zijn, het is zelfs hun voornaamste
bezigheid. Als ze niet konden praten, bestonden ze niet; en als ze niet met elkaar
konden praten, zouden ze niet begrijpen wie ze zijn, wat ze doen, wat hun overkomt
en wat ze met elkaar wel of niet gemeen hebben. Vooral het laatste is van belang,
zoals het zojuist aangehaalde verhaal laat
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zien. Hoe heerlijk eindelijk eens een gelijke te treffen! Maar zodra de twee elkaar in
hun gemeenschappelijke ochtendkwaal gevonden hebben, dankzij hun lichamelijke
overeenkomst: steeltjes op hun kop, spelen de verschillen op, maar ook dan eerder
doordat erover gepraat wordt dan door het fysieke verschil op zichzelf.
Het verschil in grootte doet er niet toe. Misschien zijn ze - in elkaars ogen - allemaal
even groot, ook dat is niet zeker. Verschil in geslacht en leeftijd is er niet, wat het
leven danig vereenvoudigt, al zouden ze een zondvloed niet overleven, maar misschien
zijn ze ook niet van deze wereld. Concurrentie tussen ogenschijniijk gelijken komt
niet voor, evenmin als er een hiërarchie bestaat, of die moet per moment ontstaan
als het dier dat de situatie het beste doorheeft het hoogste woord heeft of juist wijselijk
zwijgt; het recht van de sterkste schijnt in deze dierenwereld in elk geval niet van
kracht, òf het beslaat nog niet òf het werkt niet meer. Of het neemt bizarre trekken
aan, zoals de keer dat een zandvlieg, komend uit een verre woestijn, het hele bos op
z'n kop zet, woordelijk: hij zet de rivier rechtop zodat het water wegstroomt en de
karper en de brasem door de modder strompelen.
Zo mag je het woord ‘gedachtenwisseling’ dat ik voor de conversatie van slak en
giraf bezigde evengoed letterlijk nemen, geheel in de geest van Tellegens verhalen:
slak en giraf spiegelen zich aan elkaar doordat ze ontdekken welke aparte gevoelens
en gedachten er met hun overeenkomstige extremiteiten verbonden zijn; en die
ontdekking vindt plaats via woorden en vergelijkingen. Het belang van de verschillen
en overeenkomsten wisselt per situatie. Daarin wijken Tellegens verhalen drastisch
af van zowel de klassieke dierenfabel als het modernere dierenverhaal, ze bestaan
niet bij gratie van stereotypen, de dieren zijn er ook niet de belichaming van bepaalde
(menselijke) eigenschappen. Bij Tellegen is geen dier geheel aan zijn soort gelijk;
dàt zou je een menselijk trekje kunnen noemen.
De gedachtenwisseling over een gemeenschappelijk lichaamsdeel verbindt slak
en giraf even; als huiseigenaar blijkt de slak vervolgens weer iets met de schildpad
of anders met de oester gemeen te hebben, een ervaring die de giraf mist - dat scheelt
een woord. Toch hoeft dat niet tot een woordenwisseling in polemologische zin te
leiden, een dubbel vraagteken is genoeg. Daar scheiden zich hun wegen weer, voor
even mag je aannemen - op het feestje verderop in het verhaal vindt de giraf een
tijdelijke geestverwant in de flamingo met wie hij het over dansen kan hebben. Daar
scheiden zich vermoedelijk ook de geesten van de lezers, waarschijnlijk definitiever,
van lezers die van de twee vraagtekens er een te veel vinden en anderen die er vanzelf
om moeten grinniken (wat bij vol-
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wassenen de ietwat stompzinnige snuifvariant is van de wat ingetogener manier
waarop kinderen hun binnenpret beleven). Een vraagteken verschil, ja... dat is heel
moeilijk uit te leggen.
Zoals ik begonnen ben met een verhaal te onderbreken en erop te wijzen wat voor
wonderlijk taalspel hier wordt opgevoerd - de verhalen zijn inderdaad kleine
toneelstukjes - zou men kunnen zeggen: maak het alsjeblieft niet ingewikkelder dan
het is. In de hoop dat zoiets niet wordt gezegd omdat het alleen maar om
kinderverhalen zou gaan, is mijn tegenwerping: janee, zo ingewikkeld zitten Tellegens
verhalen wel degelijk in elkaar, je ziet het er gelukkig niet aan af en juist dat maakt
ze zo goed. Alles draait er om woorden, om taal, om gedachten die in de zinnen niet
van gevoelens te onderscheiden zijn. Of het woord is er - ‘missen’ bij voorbeeld, in
Toen niemand iets te doen had - en ook het gevoel is er, onmiskenbaar, maar het
verband ertussen is zoek: ‘Ach, dacht hij, wat een gedachten heb ik toch. Had je dáár
maar een spiegel voor, dan zou ik ze zéker bekijken. Hij zuchtte. Hij miste de mier
nog steeds, ook al wist hij nog steeds niet wat missen eigenlijk was.’ Dat lijkt mij
knap ingewikkeld. En ook dat mag je trouwens letterlijk nemen, ingewikkeld - wat
daar wordt ingewikkeld, benoem het, Repelsteeltje indachtig, maar liever niet, want
het schrompelt ineen of het verdwijnt zodra het wordt uitgesproken, laat staan
uitgelegd; het is daarmee net als met het geheim of de verrassing, waarover Tellegen
een prachtige dialoog schreef:
‘Op zijn verjaardag kreeg de eekhoorn een cadeautje van de krekel.
“Het is een verrassing,” zei de krekel.
“Wat leuk,” zei de eekhoorn. “Dank je wel.”
Er zat een rood papiertje om de verrassing, met daaromheen een touwtje met een
knoop erin. De eekhoorn begon aan de knoop te peuteren.
“Niet doen,” zei de krekel.
“Maar ik wil het openmaken...” zei de eekhoorn.
“Het moet een verrassing blijven,” zei de krekel.
“O,” zei de eekhoorn. Hij legde de verrassing op een stapel cadeaus achter hem.’
De eekhoorn brandt van nieuwsgierigheid, hoe kan het ook anders, maar hij houdt
zich aan het woord; het woord is hier wet - zoals vaker, bij voorbeeld wanneer het
wilgehaantje tegen de eekhoorn zegt dat hij hem wel mag bedanken, maar niets mag
vragen. In het cadeau-verhaal brengt dat nog enkele verrassende ontknopingen teweeg.
Maar ook dat is alweer te veel gezegd, ontknopingen, of te weinig, zo gaat dat niet
bij Tellegen, de ontknoping maakt het verhaal niet minder ingewikkeld. En elk verhaal
bevat wel een paar van die verrassingswoorden of verrassende zinswendingen. Als
het de eekhoorn te ingewikkeld wordt, wanneer een
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gedachte wijzer is dan hijzelf of een loopje met hem neemt of hem in de vorm van
een lastige vraag kwelt, brengt hij zichzelf op andere gedachten: ‘De eekhoorn vroeg
zich af of hij ooit iets voorgoed had vergeten. Maar hij kreeg het gevoel dat die vraag
iets deed kraken in zijn hoofd, als ijs onder een zware voetstap, en hij dacht vlug aan
iets anders.’ Slapen - er een nachtje of een uurtje over slapen - wil ook wel eens
helpen.
Op een ochtend werd de eekhoorn wakker en iedereen bleek weg. ‘Ze moeten
ergens zijn, dacht hij. Maar toen wist hij niet meer of dat wel zo zeker was. Misschien
waren zij wel nergens.’ Die gedachte gaf Tellegen de titel voor een boek en bezorgde
de eekhoorn ware hoofdbrekens. ‘Hij probeerde te bedenken wat dat betekende, maar
in zijn hoofd knarste het en piepte het en hij ging tegen de beuk in het gras zitten,
midden in het bos. Hij bedacht dat hij nu alleen nog maar tegen zichzelf kon praten.
Maar wat moet ik tegen mijzelf zeggen? dacht hij. Hij kon niets bedenken en hij
werd bang dat hij alleen maar tegen zichzelf kon zwijgen. En de enige cadeaus die
hij nog zou krijgen zou hij aan zichzelf moeten geven. De zon scheen op zijn gezicht.
Die is er tenminste nog, dacht hij somber. Maar toen verdween ook de zon en werd
het nevelig om hem heen. Zo zat de eekhoorn daar en het ene voorgevoel na het
andere kwam in hem op. Het waren nare gevoelens die pijn deden in zijn hoofd en
in zijn benen. Hij werd heel moe en viel in slaap.’ En als hij wakker wordt, is gelukkig
iedereen er weer, al kan niemand zeggen waar ze geweest zijn.
Nadenken duurt bij de dieren ook nooit lang, bovendien valt er weer iets te vieren,
in dit geval de terugkeer. Geen wonder dat het in Tellegens dierenbos alle dagen
feest is. De dieren vieren hun verjaardag als het hun uitkomt, sommige elke week,
ze krijgen cadeautjes, er kan taart gegeten worden, veel taart, en dus is het gezellig.
Maar je kunt ook je jas vieren, zoals de rups die de eekhoorn heeft uitgenodigd,
tussen twee distels waar maar plaats is voor één gast. Aardig wordt het feestje omdat
de eekhoorn het aan de mier kan vertellen, en wanneer hij bedenkt dat als je alles
kunt vieren, hij desnoods zijn oren zou kunnen vieren, is het achteraf zowaar een
gezellig feest geweest. Wat een aardige mensen zouden die dieren zijn!
‘Negenenveertig verhalen over de eekhoorn en de andere dieren’, zo luidde de
ondertitel van Tellegens eerste kinderboek, Er ging geen dag voorbij uit 1984. Van
Tellegen (1941), huisarts in Amsterdam, verschenen in de periode 1986-1991 drie
dichtbundels en vijf boeken voor kinderen; ik beperk mij hier tot de laatste, niet
omdat die moeilijk met de poëzie te vergelijken zouden zijn maar omdat de verhalen
naar mijn idee verrassender zijn dan de vertellende gedichten. Na de eerste
dierenverhalen ver-
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schenen Toen niemand iets te doen had (1987, in 1988 bekroond met een Gouden
Griffel), Langzaam, zo snel als zij konden (1989, een Zilveren Griffel in 1990), het
in maanvorm uitgegeven verhaal Het feest op de maan (1990) en eind 1991 Misschien
waren zij nergens en het met de Libris Woutertje Pieterse Prijs bekroonde Juffrouw
Kachel. Veel is er in de loop van die zes boeken niet veranderd, de verhalen zijn
strakker geworden en daardoor helderder, de zinnen zijn korter en de sfeer minder
sprookjesachtig. En nog een merkwaardig verschilletje: de eerste twee boeken waren
voor boven de tien, daarna zijn ze voor boven de negen. Maar de eekhoorn is op zijn
post gebleven.
De eekhoorn is niet direct de hoofdpersoon, al speelt hij wel een belangrijke rol,
als gastheer maar vooral als waarnemer. Vaak treffen we hem aan in samenspraak
met zijn vriend de mier. Is de mier de nieuwsgierige die niet om een vraag extra
verlegen zit, de eekhoorn is niet minder bijdehand maar beschouwelijker, introverter
en tegelijk socialer, en daarmee bezig ik prompt de verkeerde woorden. Van
psychologie is in deze verhalen hoegenaamd geen sprake. Als de kikker de muis op
diens verzoek - de muis wil er iets bij doen - leert kwaken en van de weeromstuit
een groeiende waardering voor zijn eigen vaardigheden krijgt, heeft dat niets met
ijdelheid te maken. Hij verbaast zich, nu blijkt hoe moeilijk kwaken wel niet is. Niks
geen moralisme, niks geen levenslessen zoals in de dierenfabel waarin de ondeugd
wordt gestraft en de weldaad beloond, waarin de dieren of goed of slecht zijn.
Goed of slecht doet er bij Tellegen helemaal niet toe, iemand kan een slechte dag
hebben of uit zijn hum zijn, maar op een kwaaie hond na is geen dier echt
kwaadaardig. Verschillen zijn er wel, natuurlijke verschillen tussen dieren die in het
water, in de lucht of op het droge leven, maar dat belet het nijlpaard uiteraard niet
om met de vlinder te dansen. Karakter heeft alles met de fysieke bouw en bijbehorende
mogelijkheden te maken, zonder eraan gebonden te zijn. De olifant kan vliegen zonder vleugels, waarom ook niet? een stofje of berkeblad vliegt ook zonder vleugels
- maar als hij in de wolken verdwijnt, komt hij met een klap naar beneden; kon hij
weten dat het daar niet verder ging?! Aan wonderbaarlijkheden geen gebrek, maar
waar er alle dagen feest is, is er niets te gek, zelfs niet dat de dieren doorgaans allemaal
aardig voor elkaar zijn, overigens zonder dat dit tot een zoetsappig koekoek-eenzang
leidt - in feite zijn de dieren afzonderlijk nogal eenzaam, ze beseffen dat ze elkaar
nodig hebben, en als ze zich terugtrekken is dat omdat ze weten dat de andere dieren
desgewenst bereikbaar zijn.
Mensen komen in de verhalen niet voor. De dieren lijken op mensen,
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daarmee is wat mij betreft alles gezegd, ze zijn gewoon anders. Kinderlijk zijn ze al
helemaal niet, daar ligt ook niet de identificatiemogelijkheid voor kinderen die de
verhalen lezen; de dieren zijn geen beginners, ze kunnen beter weten. Wat hen van
volwassenen onderscheidt is de kunst van het vergeten, dankzij welk
benijdenswaardige vermogen zij, anders dan wij, iets kunnen afleren en verrukt
allerlei dingen weer beleven alsof het de eerste keer is - als ze in iets op kinderen
lijken dan daarin, zoals ze ook het daarmee gepaard gaande genot van de herhaling
kennen. Elke dag is als nieuw, wat 'n wonder!
De eekhoorn wil een brief schrijven, maar weet niet wie of wat, hij schrijft ‘Beste’
en wil iedereen wel feliciteren of uitnodigen, hij wil vragen of zij ooit zo'n mooie
dag hebben meegemaakt. Al denkend valt hij in slaap en als hij wakker schrikt leest
hij: ‘Beste eekhoorn,’ en hij maakt de brief af: ‘Je vroeg je af of je ooit zo'n mooie
dag hebt meegemaakt. Het antwoord is: nee. Dag, jezelf’ - Vreemde brief, denkt hij,
maar stuurt hem toch weg. ‘Met een lichte bries werd de brief even later weer bij
hem bezorgd. Vlug maakte hij hem open en las: Beste eekhoorn, Dank je wel voor
je brief. Ik wil je alleen nog even laten weten dat er nog veel meer van zulke dagen
zijn die je nooit hebt meegemaakt. Ontelbare! Dag, jezelf.’
De egel wil niemand zien, maar wil wel graag eens iets van iemand horen. Met
een stekel schrijft hij in de bast van een berk waar de brieven bezorgd kunnen worden,
voetnoot: ‘Alleen brieven, niet zelf komen.’ Hij krijgt antwoord, van de attente
eekhoorn: ‘Beste egel, Hoi! Eekhoorn.’ Beste egel - de egel wordt niet moe dat over
te lezen: Beste egel. Met elke brief gebeurt er een klein wonder, een taalwonder. Het
verhaal dat erop volgt - geraffineerd hoe in series een thema wordt gevarieerd - laat
daarvan wel een heel mooi voorbeeld zien: ‘Beste potvis, Ik weet niet zeker of je
bestaat, maar ik nodig je uit voor mijn feest. Morgen op het strand. Als je bestaat,
kom je dan? De meeuw’ - Of de mier die de eekhoorn schrijft omdat hij hem beloofd
heeft iets van zich te laten horen. ‘Als je straks een uitroepteken leest laat ik iets van
mij horen. Lees je goed? Let op!’ Op dat moment klinkt er een zacht gefluit en dat
elke keer opnieuw wanneer hij het uitroepteken leest. Zo leer je nog eens leestekens
waarderen.
Bijna altijd als er brieven verstuurd worden, niet minder vaak dan er feest is, gloeit
er wel iets van binnen, bij de ontvanger en bij de afzender; brieven schrijven blijkt
iets hartverwarmends te zijn. Maar waar dat zit? Als de krekel zich binnenstebuiten
keert, om te (laten) zien wat hij van binnen denkt en voelt, is er niets te zien.
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Er is een Tellegen-geheim, hoewel zijn verhalen werkelijk niets geheimzinnigs
hebben, en misschien is hun helderheid wel het grootste geheim: ze zijn doorzichtig
en toch begrijp je ze nooit helemaal. Het grootste geheim lijkt mij de eeuwige
verbazing. Een mooi bewijs uit het ongerijmde is het verhaal over de sprinkhaan die
besluit zich nooit meer over iets te verbazen en bij alles wat er gebeurt - de zon stort
naar beneden, zijn kaken bevriezen, de wilg loopt weg - uitroept: ‘Dit is de gewoonste
zaak van de wereld.’ Na een krankzinnige dialoog met hem vraagt de eekhoorn zich
af hoe het zou zijn als je je nooit meer verbaasde. ‘Heel vreemd, dacht hij, heel
vreemd.’
Verbazing, daarmee begint elk verhaal en daarmee eindigt het ook; het vraagteken
is het eerste teken dat er getwijfeld, dus dat er gedacht wordt - geen verhaal daarom
zonder vragen: Wat is morgen? Wat is later? Wat is gelukkiger dan gelukkig? Waarom
groeien bomen omhoog en niet opzij? Hoe laat is het onder de grond? Is er een open
plek in je binnenste waar alle pijnen liggen? Kun je licht ruiken? Is water niets? Het
type vragen geeft, denk ik, een aanwijzing hoe het geheim werkt.
Praktisch elk verhaal komt in beweging door een zinswending, waar de zin - in
grammaticaal en logisch opzicht - een draai krijgt of een andere wending neemt dan
men verwacht. Meestal wordt die tournure bewerkstelligd door een woord, een
sleutelwoord waar het hele verhaal om draait, waar het omheen gewikkeld is of
waaruit het ontwikkeld wordt, wat op hetzelfde neerkomt. Wat Tellegens taalgebruik
voor kinderen herkenbaar maakt is dat elk woord en elke uitdrukking, hoe abstract
ook en hoezeer ook als metafoor gebruikt, wat we vaak niet eens meer beseffen, iets
concreets betekenen: het is er, hier en nu. Soms wordt een heel gewoon woord eenmaal
letterlijk genomen iets raadselachtigs - weg, nergens, voorbij, wonen, vergeetboek,
missen - of een ongewoon woord wordt uitgeprobeerd, zoals de lijster die ‘de juiste
toon’ kwijt is, de gier die ‘toezicht houdt’ en ‘niets toestaat’, of probeer maar eens
‘niets te doen’ of ‘onmerkbaar vooruit te komen’. Vaak is er eerst het woord, ‘spijt’,
‘vergeefse moeite’ of ‘missen’ bij voorbeeld, en vervolgens de verrukking van de
ontdekking dat er iets tastbaars bij hoort, waardoor het (ook) jouw woord wordt, voor
even, want daarna is het weer even vreemd - en dus voor herhaling vatbaar.
En wat een gepieker die wondere wereld van woorden veroorzaakt, niet alleen de
hersens van de eekhoorn kraken. Zelfs in de wat beperkte geest van de olifant rommelt
het soms. Terecht wil hij aan de eekhoorn niet verklappen naar welke geheime
afspraak hij op weg is.
‘“Een geheim weegt niets,” zei de eekhoorn. “Je hoeft het niet te verstoppen en
als je het vergeet bewaar je het juist goed.”
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“Als je het vergeet is het geen geheim meer!” riep de olifant.
“Juist wel,” zei de eekhoorn. “Wat zou het dan zijn?”
“Dan is het niets,” zei de olifant en hij voegde daar heel zacht aan toe:
“en dat is ontzettend.”
Zijn gedachten leken zich wel in kronkels te wringen, en het was alsof er in zijn
hoofd iets kraakte en scheurde, maar hij kon zich het geheim niet meer herinneren
dat hij die middag met de tor zou bespreken.’
Denken gaat bij de dieren nog echt van au, zo zou je hun wereld van verborgen
metaforen ook kunnen typeren. Daarvan nog maar een voorbeeld, immers, citeren
is op papier hetzelfde als voorlezen, wat je met de verhalen van Tellegen maar het
beste kunt doen: de tekst stem geven.
Omdat de olifant bij het weggaan altijd naar beneden dondert, maakt de eekhoorn
een bordje met de woorden ‘niet vallen’. Als de olifant wil weggaan, zegt de eekhoorn:
Eerst nog even dat bord lezen. De olifant begint te lezen en valt naar beneden. ‘Toen
hij zijn ogen opsloeg zag hij de eekhoorn hoog boven zich in de top van de beuk
zitten.
“Heb je het niet gelezen?” riep de eekhoorn.
“Ik had het nog niet uit,” zei de olifant. “Wat stond er na NIET?”
“VALLEN,” riep de eekhoorn.
“Vallen??” vroeg de olifant. “Waar slaat dàt op?”’
Tot aan de laatste zin is het een geestig stripverhaal; na de laatste zin met het
dubbele vraagteken is het een filosofisch toneeltje. Denkend aan de iniatieven die
enige tijd terug zijn ondernomen om kinderen te leren filosoferen, zou ik zeggen dat
de verhalen van Tellegen de mooiste ‘oefenstof’ zijn die je je maar kunt voorstellen.
Wat te denken van de verschuiving van iets naar niets, en daarna heel langzaam weer
terug? (Ik heb het naast het eerste hoofdstuk van Becketts Watt gelegd, een mooie
vergelijking.) Of dat rare woord ‘dood’, waarover in Tellegens laatste en wat mij
betreft mooiste bundel een subliem verhaal staat.
Op een donkere dag aan het eind van het jaar vergaderen de dieren op de open
plek midden in het bos. De tor wil weten wie er van hen weleens is doodgegaan, echt
dood. Iedereen staat met zijn mond vol tanden. Waarom hij dat wilde weten? Voor
alle zekerheid. De mier rilt, maar het zijn geen gewone rillingen. Het zijn huiveringen.
‘“Huiveringen??” zei de eekhoorn. “Daar heb ik nog nooit van gehoord.” “Nee,” zei
de mier. “Die heb ik voor het eerst.” De eekhoorn begon diep na te denken. Maar
plotseling werd hij bang dat hij te diep zou nadenken en misschien wel niet meer
terug zou kunnen denken. En zo hevig als hij kon begon hij aan beukenoten te denken
en aan denneappels en aan de rivier en de zon en de zomer. Hij stootte de mier aan
en zei: “Daar moet je ook aan denken, mier, aan de zomer!”’ En weer prijkt daar het
dubbele vraagteken! Het is
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een pleister op de plaats waar een woord niet eens meer een dubbele bodem heeft,
maar nog alleen een peilloos gat is in het denken - wie te diep boort, kan zich
misschien niet meer terugdenken; dan maar liever aan iets anders denken.
Van het laatste nog één mooi voorbeeld, een van de treurigste verhalen over
eenzaamheid. De eekhoorn en de mier stuiten tijdens hun wandeling over de heide
op het sombere huisje van de kakkerlak, en ook het beest is danig in verval. ‘“Ach,”
zei de kakkerlak. “Zie mij maar niet. Denk maar hoe ik eruit had kunnen zien. Geloof
je ogen maar niet.”’ En als de mier uit het gammele raam valt: ‘“Ach,” zei de
kakkerlak. “Denk daar maar niets van. Zie het maar over het hoofd.” “Ik zie niets
over het hoofd,” zei de mier. “Nou ja,” zei de kakkerlak, “onthou het dan anders,
mooier.”’ Bij het weggaan zegt hij: ‘“Kom maar niet meer terug. Denk maar dat ik
ergens anders woon, in een kasteel of in een paleis.” “Goed,” zei de eekhoorn. Hij
duwde de deur open, maar daardoor stortte de voorkant van het hutje in. De mier en
de eekhoorn konden nog net naar buiten springen. “Ik ben hier niet,” riep de kakkerlak
uit de stoffige resten van vergaan hout en groezelig gruis achter hen. “Ik zit op een
troon, ik zwaai een scepter. Onthou dat maar!” De eekhoorn en de mier liepen de
heide weer op en probeerden aan iets vrolijks te denken. “Ik geef bevelen! Ik heers!”
hoorden zij de kakkerlak nog roepen met zijn gebarsten stem.’
Na zo'n honderdvijftig dierenverhalen uit een andere dan de gewone mensenwereld,
was de verschijning eind 1991 van Juffrouw Kachel geen geringe verrassing, niet
alleen in het werk van Tellegen, maar ook in de Nederlandse literatuur - en daarbuiten,
Juffrouw Kachel is stukken grimmiger dan welk boek van Roald Dahl ook. Maar,
juffrouw Kachel mag er dagelijks op los slaan, zonder reden en zonder aanzien des
persoons, zij kan niet anders: het is haar natuur. Met haar sadisme maakt zij bij een
van haar slachtoffers onvermoede krachten los. Haat is niet blind, integendeel. Wat
een creativiteit de jongen ontwikkelt in zijn haatfantasieën, al kan hij die voorlopig
alleen maar botvieren op papier, in zijn dagboek, het klad als het ware van de
wraakoefeningen later: ‘Als ik schrijver ben mag ik zelf verzinnen hoe het met iemand
afloopt. Dat is het leukste volgens mij. Als ik vijftien ben begin ik een boek te
schrijven. Maar eerst over anderen. Pas als ik een echte goede schrijver ben schrijf
ik een boek over juffrouw Kachel. Ik ben benieuwd hoe dát afloopt!’ - Tellegen had
nog wat goed te maken en dat leverde een kinderboek op dat zindert van gloeiende
haat op het sekreet van weleer, voor wie iedereen brandhout is waarmee zij de kachel
aanmaakt - zíj blijft er ijskoud onder. En de ou-
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ders haar maar vergoelijken: ‘Ze heeft het vooral moeilijk met zichzelf’, jaja. Wie
zo naïef is te denken dat kleine mensen ook kleine gevoelens hebben, komt bij
Tellegen bedrogen uit; alsof een kind door een klein gaatje zou kijken en daarom
van de wereld van de groten minder ziet of wat ze daar doen verkleind ziet; en alsof
grote woorden als haat, woede, dood en verschrikking in kinderhoofden door
verkleinwoorden vervangen moeten worden - liefde mag, maar haat zou een kind
boven zijn macht gaan - wat een illusie! Tellegens boek is tevens het bewijs dat
sommige gevoelens, die van vernedering en haat bij voorbeeld, nooit verjaren.
Dat mag ver verwijderd lijken van de zachtaardigere wereld van de dierenverhalen,
dat is het al minder wanneer je juffrouw Kachel als een natuurkracht ziet; ik zie
bovendien Tellegen nog wel eens met een dier komen dat het een en ander aan zo'n
gevoelloos mens als Kachel heeft ontleend. In taalgebruik lijkt Juffrouw Kachel bij
nader toezien weer heel veel op de dierenverhalen, kort maar krachtig, zonder
onnodige krullen. En wat belangrijker is, ook voor de jongen heeft elk woord een
letterlijke betekenis. Hoort hij over de radio zeggen: ‘Ze hebben hem door het slijk
gehaald’, onmiddellijk stelt hij zich voor hoe hij en zijn medeslachtoffers juffrouw
Kachel door het slijk zullen halen: ‘Door de hele Nobelstraat - in het bietenseizoen,
als alles onder de modder zit.’ Zoals een schrijver in spe betaamt, probeert hij telkens
zinnetjes die hij in boeken leest op zijn eigen situatie uit: ‘Haar gezicht was betraand’,
‘Ze zal het berouwen’, of ‘...gaf hij me maar een klap, dat is minder erg dan zijn
gezicht nu, zó teleurgesteld...’ ‘Wie dat heeft geschreven kent juffrouw Kachel niet,
of iemand als juffrouw Kachel. Een klap is altijd erger dan een teleurgesteld gezicht.’
Net als in de dierenverhalen draait hier elke scène om een woord of uitdrukking,
de jonge dagboekschrijver put uit die woorden kracht, troost en denkbeeldige maar
daarom nog niet minder zoete wraak: ‘Dat moet ik doen: haar verzengen met mijn
boosheid. Verzengen is nóg erger dan verbranden. En als ze eenmaal verzengd was
dan zou mijn boosheid meteen over zijn. “Veeg haar maar op,” zou ik zeggen. “Maar
kijk uit voor je vingers.” Want ze zou nog warm zijn en smeulen. Maar als ik zó boos
was zou ik toch zelf ook verbranden? Hoe moet dat? Hoe kan je zó boos worden dat
je iemand verzengt en toch zelf koud blijft? Daar moet ik achter zien te komen. Als
ik dát weet: berg u dan maar, juffrouw Kachel.’ Ik zou, ik wou - de aanvoegende
wijs heeft geen andere functie dan het ‘stel je voor.’ waarmee, al of niet uitgesproken,
de andere wereld van het kinderverhaal geopend wordt.
Ik heb me in het voorafgaande nauwelijks afgevraagd voor wie de boeken
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van Tellegen geschikt zijn; voor mij, dat zal duidelijk zijn, voor anderen kan en wil
ik niet oordelen, laat staan plaatsvervangend voor kinderen. De kwestie of
kinderboeken tot de literatuur behoren lijkt mij een academische, onoplosbaar dan
wel overbodig. Ik beschouw kinderliteratuur niet als een apart genre, de gebruikelijke
genre-indeling loopt er immers dwars doorheen, maar gewoon als een soort literatuur.
Hoewel dat verschil voor de kinderen zelf nauwelijks zichtbaar is, kan daarbij wel
degelijk een onderscheid worden gemaakt tussen lectuur en literatuur. Je mag althans
wensen dat kinderen tussen hun leesvoer af en toe een Tellegen tegenkomen - daar
moeten volwassenen maar voor zorgen. Hun voornaamste rol als het om lezen gaat
is die van tussenpersonen, degenen die voor het aanbod zorgen, titels uitkiezen en
liefst regelmatig voorlezen.
Als het om literatuur gaat bestaat er naast de categorieën kind en volwassen nog een
derde, die zich weinig aan leeftijden en genres gelegen laat liggen, maar waarvoor
verbeelding, verbazing, belangstelling, vergeetachtigheid en mogelijkheidszin
onmisbare faculteiten zijn. Misschien mag die derde leeswereld ook geen naam
hebben. Als het sprookje stilzwijgend tot het domein van het kind wordt gerekend zij die nog in sprookjes geloven oftewel de wereldvreemden - dan ben ik ervoor, de
literatuur in haar geheel in twee sferen te verdelen: die van de verwondering en die
van de realiteitszin. Die scheidslijn, die uiteraard vloeiend is en per geval moet
worden uitgezet, is er niet een tussen kinderboeken en literatuur, maar is evengoed
binnen de kinder- en jeugdliteratuur zelf aan te wijzen, juist daar waar realisme vooral
voor de op levenslessen ingestelden de maatstaf is: een verhaal moet realistisch zijn,
in de verschillende betekenissen van het woord welteverstaan, of er moet duidelijk
bij vermeld dat het pure fantasie is.
Een wat vrijer grensverkeer tussen grote en kleine literatuur zou geen kwaad
kunnen. Dat tussengebied is die andere wereld, die derde ruimte van het lezen, waar
blijkt dat jonge en volwassen lezers meer met elkaar gemeen hebben dan kennis en
vaardigheden doen vermoeden. Kinderen zoeken in literatuur grote, allesverterende
gevoelens, welke dan ook; waarom zou je die omgekeerd, als volwassene, niet in
kinderboeken kunnen (terug)vinden? Vragen heeft iedereen, maar in de literatuur
worden ze pas interessant wanneer het antwoord niet al bij voorbaat vaststaat en nog
interessanter wordt het wanneer achter bekende antwoorden een vraagteken wordt
gezet. Juist de kinderliteratuur biedt de verwondering alle ruimte, zoals de boeken
van Tellegen illustreren, omdat er nog niet zoveel begripsmatig verkaveld is en aan
regels gebonden - alles mag, mits het maar geen pretenties ten aanzien van de grote
wereld heeft; dat
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laatste is de implicatie van de verder ongefundeerde scheiding tussen literatuur en
kinderboeK. Die restrictie klinkt bijna altijd als echo mee; ze is tevens de keerzijde
van de vrijheid die ook de schrijver in de wereld van het kinderboek geniet.
Tellegen is een van die schrijvers die heel hun leven de wereld van het kinderboek
trouw blijven en niet vergeten zijn wat het is om een kind te zijn. Wat dat betreft is
de schrijver van kinderboeken een merkwaardige tussenpersoon. De schrijver als
kind, dat wil niet zeggen: het kind dat hij was, misschien eerder hoe hij zichzelf
herinnert, dus gezien vanuit nu - zoals de jonge dagboekschrijver in Juffrouw Kachel
- dus wel verwant met maar toch duidelijk onderscheiden van echte kinderen alsook
van het kind dat hij vroeger zelf moet zijn geweest. Hetzelfde geldt voor het lezen:
de in de breedte en de diepte lezende volwassene wordt voor een deel door dezelfde
drijfveren bewogen als zijn leeshonger toen hij jong was.
Die derde leeswereld mag geen naam hebben, ze is elders; het tweede vraagteken
betekent zoveel als een vinger voor de mond, sssst.
‘Hoe lang duurt eeuwig?’ vroeg de merel fluisterend aan de duif.
‘Totdat niemand meer kan,’ zei de duif zacht.
‘Nee,’ zei de muis. ‘Want zelfs dan zou ik nog geen woorden kunnen vinden voor
alles wat ik zeggen wil.’ (...) Er was geen dier dat niet verlangde naar de mooie
dingen die nu onuitgesproken bleven.
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Hugo Bousset
Pleidooi voor melancholie
Paul de Wispelaere
Vier lijsten
walnoten; stoof-, kalebas- en keizerinneperen; conférences; reine-claudes; kersen;
kastanjes; goudrenetten; bellefleurs; durondeaus; bramen; Japanse kweeën; perziken;
frambozen; aalbessen; eierpruimen; struikbonen; wortels; uien; rabarber; tomaten;
rode pompoenen; madeliefjes; irissen; waterlelies; glycines; laurier- en vogelkers;
madelieven; paardebloemen; klap-, struik-, elisabeth- en stokrozen; goudsbloemen;
valeriaan; vergeetme-nietjes; ridderspoor; kamperfoelie; boerenjasmijn; Gelderse
rozen; herderstasje; ridderspoor; lupinen; zonnebloemen; vogelwikke; fluitekruid;
rododendrons; vlinderstruiken; elzekatjes; beukenhagen; treurwilgen; druivelaars;
okkernoteboom; abelen; meidoorn; linden; populieren; esdoorns; iepen; olmen; elzen;
knotwilgen; hazelaren; vlierboom; ...
blauwe reiger; ibis; heggemussen; Vlaamse gaaien; kraaien; boomgaardvinken;
kneuen; groenlingen; spreeuwen; zanglijsters; kwikstaarten; meeuwen; kauwen;
spechten; vliegenvanger; merels; mezen; koekoek; tjiftjaf; vleermuis; tuinfluiter;
zwaluwen; zwartkoppen; velduil; braamsluiper; spotvogel; wielewaal; hout- en
tortelduiven; goudhaantje; kippen; eenden; pauwhaan; krielhennen; piepkuikens;
goud- en zilverfazanten; ganzen; egels; meikever; kikker; vlinders; hommels; wespen;
kater; suffolkschapen; ...
Michel Leiris; Joseph Brodsky; Leonard Nolens; Hans Magnus Enzensberger;
Mario Vargas Llosa; Rainer Maria Rilke; Octavio Paz; Georges Perec; Cees
Nooteboom; Witold Gombrowicz; Jean-Paul Sartre; Philip Roth; Michel Foucault;
Robert Musil; L.P. Boon; Jacques Kruithof; Monika van Paemel; T.S. Eliot; William
Carlos Williams; Manuel Puig; Andreas Burnier; Plato; Rudy Kousbroek; Marcel
Proust; Paul van Ostaijen; Gustave Flaubert; Christine D'haen; Jules Renard; Franz
Kafka; Albert Camus; René Char; Antonin Artaud; J.M. Synge; Friedrich Dürrenmatt;
Laurence Sterne; William Shakespeare; Maurice Gilliams; Max Frisch; Samuel
Beckett; François Rabelais; Michel de Montaigne; Ivan Toergenjev; Aleksej Tolstoj;
Fjodor Dostojewski; Anton Tsjechov; ...
Onderverdeling van diersoorten: ‘a) die de keizer toebehoren b) gebalsemde c)
tamme d) speenvarkens e) sirenen f) fabeldieren g) loslopende
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honden h) die in deze indeling voorkomen i) die in het rond slaan als gekken j)
ontelbare k) die met een fijn kameelharen penseeltje getekend zijn l) et cetera m) die
juist een kruik gebroken hebben n) die in de verte op vliegen lijken.’

Het vruchtbare evenwicht
Wat is het verschil tussen de eerste drie lijsten en de laatste? De eerste drie heb ik
zelf samengesteld aan de hand van de planten, dieren en schrijvers die voorkomen
in de nieuwe roman van Paul de Wispelaere (1928); Het verkoolde alfabet. Dagboek
1990-1991 (1992). De vierde lijst is een tekst van Borges, waarin hij een fragment
uit een Chinese encyclopedie ‘citeert’. Die lijst is een ‘heterotopie’, een doelbewust
ordeloze en zelfs absurde opsomming of verzameling. Het is een metafoor voor de
wanorde in de wereld zelf, een chaotische grabbelton die aangeeft dat de dingen geen
hiërarchie hebben, dat een (mogelijke) ordening niet bestaat. Een typisch voorbeeld
van dit postmoderne denken is Georges Perec. In W of de jeugdherinnering (1975;
vertaling 1991) heeft Perec maar één zekerheid: de volstrekte onmogelijkheid van
de autobiografie. Herinneringen worden door niets bijeengehouden, ‘niets verankert
ze, niets fixeert ze’; ze ‘lijken op dat niet-doorlopende handschrift, bestaande uit
losse letters die niet in staat waren zich aaneen te hechten om een woord te vormen’.
Andere voorbeelden van een gelijkaardige visie vindt men in een aan literaire
labyrinten gewijd Revisor-nummer (1991/5). Witold Gombrowicz: ‘Een absolute
onmacht tot het geheel kenmerkt de menselijke ziel’. Na ‘scrupuleuze afweging’ kan
men alleen maar zeggen ‘dat men absoluut niets weet’. Voor Danilo Kiš is elke
menselijke geschiedenis niets anders dan een willekeurige reeks ‘efemere
gebeurtenissen’, zonder ‘hogere’ zin. György Konrád stelt vast: ‘Gevraagd naar de
zin van het leven, antwoordt iedereen met een opsomming van zijn levensloop’. Voor
de kritische luisteraar gaat het telkens om een heterotopie.
De drie lijsten uit Het verkoolde alfabet zijn geen heterotopieën, maar wijzen
veeleer in de richting van een persoonlijke mythologie, waarin het verlangen naar
een nieuw begin, naar het aards paradijs, centraal staat. In dat paradijs wemelt het
van nog onbesmette heerlijkheden van de natuur en jonge, ‘maagdelijke’ meisjes.
Tegelijk weet De Wispelaere dat - door de allesvernietigende geschiedenis van de
mens - die mythische herschepping ‘alleen nog maar op papier, door middel van de
taal dus, gerealiseerd kan worden’. Dat ‘ambivalente weten’ is hèt thema van
Paul-tegenpaul 1969-1970 (1970). Daarover schreef ik in 1982: ‘Kiezen tussen het
volle leven en de beroezing van de literatuur kan en wil hij niet. Beide functioneren
overigens op een parallelle wijze: als een geheim klokhuis
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tegen de agressieve wereld.’ Later is de cultus van de ambivalentie, als een soort
waarmerk van zijn persoonlijke vrijheid, niet meer zo evident. In Brieven uit
Nergenshuizen (1986) glijdt Sarah weg van de ik-figuur, met wie ze vijftien jaar
samenwoonde. De spanningen tussen leven en literatuur werden ondraaglijk. Hij
trachtte van haar een volmaakt romanpersonage te maken, bestaande uit de mooiste
puzzelstukjes van andere vrouwen. Maar te laat beseft hij dat, wie in de macht komt
van iemand anders, zichzelf verliest. In een verwoed gevecht om een eigen identiteit,
moet ze hem verlaten. In dezelfde roman schrijft de oudere hoofdfiguur brieven aan
een anoniem jong meisje. Zich bewust van het gevaar, weigert hij haar te ontmoeten,
om haar te kunnen behouden. Ze wordt geheel en al literatuur: ‘Je was de jij, de
tweede persoon waar al mijn brieven om begonnen waren. En word je nu zelf een
zij, een persoon, een personage in mijn verhaal?’ Het lijkt erop dat De Wispelaere
zijn grote liefdes voor de slijtageslag van het bestaan wil behoeden door ze op te
nemen in de warme, mythische schoot van de literatuur. In die zin worden ze allen
afsplitsingen van Bérénice, de eeuwige geliefde die hij maar kort heeft gekend en
die na haar snelle dood een ‘symbolisch beeld’ wordt dat zijn innerlijk leven beheerst.
Het is typisch dat het ‘vormvaste, onsterfelijke meisje’ Bérénice in Mijn huis is
nergens meer (1982) de gestalte krijgt van Barbara, maar vooral van Brigitte, wier
vader hij wellicht is. De Wispelaere máákt de meisjes ‘waaruit de tijd gebannen is’.
Bérénice is nog maar een naam, ‘die slechts gestalte krijgt op een wit vel papier’.
Het is pas in Het verkoolde alfabet (1992) dat er sprake is van een verzoening
tussen leven en letteren, dankzij de jonge, springlevende Ilse. ‘Ilse: haar stille,
vochtige, warme schaamlippen in het nest van ons bed, en haar mond waarmee zij
mij vertelt over de mimetische begeerte bij de personages van Manuel Puig. Met
haar in mijn armen omhels ik voor even de gelukkige synthese.’ Met Ilse, die zijn
werk bewondert, verloopt het anders dan met G. (de vroegere Sarah), die in de
‘tegenstelling tussen leven en mythe verstrikt [is] geraakt’. De hoofdfiguur richt zich
aan het slot van zijn dagboek dankbaar tot Ilse: ‘Voor de eerste keer is uit mijn boeken
boeiend leven ontstaan in de concrete zintuiglijke en geestelijke sfeer van alledag,
en dat vruchtbare evenwicht heb jij tot stand gebracht, vitaal als niemand tevoren.’
Ondanks een afstand van zesendertig jaar zal ze ‘het laatste hoofdstuk’ van zijn leven
verblijden met haar ‘oernatuurlijke, onbeschaamde genotzucht’, haar ‘schrandere,
lichtvoetige humor’ en vooral haar gave ‘om te verzoenen wat tegenstrijdig en
onverenigbaar lijkt’. Zelfs de onvermurwbare tijd zal ze met veel listigheid schaakmat
zetten: ‘Ik zal je inhalen, je zult je nog moeten reppen, en als jij pas honderd wordt
ben ik al een stokoude vrouw van vierenzestig, en zul je mij
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dan nog willen?’ Hij vertelt haar verhalen over zijn verleden, waardoor het te vele
en te zware ervan uit hem is weggevloeid en - dankzij Ilse - luchtiger geworden en
doorvlochten met humor. Zo wordt zij ouder en hij jonger. Als een ware totemmaaltijd
neemt hij haar tot zich, zuigt haar ‘warme levenskrachtige lucht’ op, om te verrijzen
uit zijn as.
Streven naar evenwicht en synthese; het zoeken naar het ‘diepe en waarachtige
zelf van de schrijver’, ‘zijn onvermoede ware identiteit’, een ‘ondoorzichtige volheid
waaruit het schrijven brokstukken losmaakt’; het maken van een ‘monument van
zijn eigen ik’ ... De Wispelaere volgt een onmiskenbaar modernistische leidraad,
waarbij het schrijven gesitueerd wordt ‘tussen het drijfzand van de baaierd en het
kristal van de voltooide schepping’, zoals we in zijn essaybundel De broek van Sartre
(1987) lezen. De auteur gaat er duidelijk van uit dat hij schrijvend zijn identiteit in
kaart kan brengen, een uitweg vinden uit het labyrint van zijn paradoxale ik. In een
zeer revelerende beschouwing over La nausée van Sartre analyseert hij hoe Roquentin
weliswaar zijn gezicht bekijkt als een vreemde, ‘als iets dat hij niet herkent en waar
hij geen zin aan kan geven’, hoe hij ‘schift en vervloeit’, maar tegen het einde van
de roman treedt kunst ordenend en zingevend op: hij herkent in de zuivere klank van
een jazz-saxofoon ‘iets dat vorm heeft en daardoor echt bestaat’. Natuurlijk volgt nu
een verwijzing naar Willy Roggeman en diens ‘klankeilanden’ als ‘momenten van
kunstzinnig bedwongen evenwicht te midden van de toevalligheid en de vlokkigheid
van het leven’. Ook de fragmenten van Het verkoolde alfabet ‘drukken door hun
vormkracht zelf een verlangen naar vastheid en eenheid uit’. En als lezer zoekt hij
‘patronen vol betekenis’ en wil hij een ‘bewuste geest’ aan het werk zien ‘die
samenhangen ontwierp en waar hij houvast aan had’. Met Eduardo Galeano: ‘Waarom
schrijf je anders dan om je brokstukken te lijmen?’ We staan hier mijlenver van de
relativerende toon waarop bijvoorbeeld door postmoderne dichters over literatuur
wordt geschreven. Stefaan van den Bremt: ‘Waar zijn we? Nergens. In woorden. En
ook daar / niet thuis.’ Erik Spinoy: ‘Wat blijft in inkt bewaard? / Wie is hier echt?’
Het is typerend dat één der werktitels van Het verkoolde alfabet uitgerekend Huis
van bewaring was. Literatuur als ‘literaire archeologie’.
Uiteraard nuanceert De Wispelaere voortdurend zijn eigen stellingen en projecteert
hij zichzelf in Max Frisch, die enerzijds het schrijven ziet als een permanente
overlevingstechniek ‘in het absurde vertrouwen dat de chaos te ordenen is’ en
anderzijds beseft dat die ‘formele totaliteit’ als een fata morgana voor hem uit snelt.
Vandaar de voorkeur van zowel Frisch als De Wispelaere voor de fragmentaire,
verbrokkelde vorm. Toch worden die fragmenten gezien als puzzelstukjes van een
verloren een-
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heid, waar zij - met de rug naar de toekomst - heftig naar verlangen. Als er al een
zin voor ons bestaan bestaat, dan ligt die niet te sluimeren in de toekomst, maar is
hij verloren gegaan in het verleden, dat in en door het schrijven, stukje bij beetje,
opgenomen wordt in het heden. Pleidooi voor melancholie. Ondanks alle nuancering
gaat het om een heel ander discours dan bijvoorbeeld dat van Giorgio Manganelli in
Zelfbewustzijn van het labyrint (1986), bij wie de melancholie om een verloren
paradijs plaats maakt voor een ‘uitgelaten vrolijkheid’ bij het spelen in het
labyrint-zonder-uitgang. Manganelli biedt zich niet langer aan ‘als onderschrift bij
het labyrint’. Er is geen weg vooruit, maar er is ook geen weg terug, er is alleen de
‘onwrikbare rust’ te weten dat je zelf het labyrint bènt.

Huis van bewaring
Paul de Wispelaere over de ‘diepe, vruchtbare grond’ van zijn wezen: ‘De vreemde,
verlokkende glans van een wereld die is ondergegaan en juist daardoor het verlangen
in leven houdt’, een gevoel dat steunt ‘op een verzonken zekerheid dat er een betere
en mooiere wereld bestaat’ dan die waarin we nu leven. De beelden van de toekomst
zijn ‘vernielzuchtige hersenschimmen’, die van het verleden groeien met ons mee
‘zoals een parel in zijn schelp’. Het huis waar hij met Ilse woont, is daarom - letterlijk
- een huis van bewaring, en de tuin een mythische herschepping van het paradijs uit
zijn kinderjaren. Zonder grote woorden, maar met een intense ontroeringskracht richt
hij een monumentje op voor zijn ouderlijk huis, zijn vader, de natuur. De lezer meegesleept door De Wispelaeres trefzekere en voluptueuze stijl - zal op zijn beurt
de mythische wereld van de auteur voor de duur van zijn bestaan mee vereeuwigen.
Nooit zullen sommige beelden, kleuren, smaken en geuren hem nog loslaten: de
scherpe smaak van de rapen met hun paarse kop; een school baarzen die flikkeren
in plekken zonlicht; helder zomerwater om in te zwemmen; de pauwhaan die zijn
staart als een Perzisch kleed achter zich aan sleept; de boomgaard alsof hij pas
vannacht is ontstaan; het citroenkleurige waas in de treurwilgen en de elzekatjes die
glanzen als goud; de bloesems van jonge appelbomen, als trosjes donkerrode tepels;
de nesteling van merels en lijsters in de haagbeuken; perziken die fluweelrood hangen
te stoven in de zon; de gele kamperfoelie die geurt als honing en de egelantier als in
een middeleeuws gedicht; de gouden geest van de door vader tegen nieuwjaarsdag
gemaakte Cointreau; het botergele en smeuïge oliebollenbeslag op kerstavond; de
wonderbare middernachtmis; de weldoende gloed van de fornuiskachel, centrum van
het familienest; vader, monkelend en geruisloos op zijn katoenen sokken over de
geboende planken-
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vloer; vaders scheerritueel met kwast van geel varkenshaar, cilinder scheerzeep,
scheermes over de raspende wang, aluinsteen die glimt als kwarts.
Alles ademt de weemoedige charme van het begin. Het paradijs dat schrijvenderwijs
ontstaat is zo mooi, dat hij had gewild dat de tijd miljoenen jaren stil zou staan. Krijgt
het wel vorm onder zijn pen of ‘komt het rechtstreeks uit de hand van God’? In elk
geval voelt de hoofdfiguur zich warm opgenomen in de veilige cirkel van de
wentelende tijd, waarin dood en hergeboorte elkaar opvolgen en voortbrengen. Niet
voor niets heeft zijn okkernoteboom een piramidale vorm, want de piramide is niet
alleen een graf, maar ook een plaats om wedergeboren te worden. De boom der
bomen, die het begin der tijden heeft meegemaakt, staat als een reusachtig scherm
boven zijn hoofd.
Ook de compositie van Het verkoolde alfabet is circulair; het dagboek ontwikkelt
zich van oktober 1990 tot september 1991, waarna alles klaar is voor een nieuw
begin, want geen plant sterft voor nieuw zaad in de aarde ligt. Bij het begin en het
einde van het dagboek zijn er ook heel wat meer herinneringen aan het verzonken
paradijs, dat opnieuw tot leven gewekt wordt, dan in het midden, waar de rampzalige
geschiedenis van de mens centraal staat. Die herinneringen springen losjes met de
lineaire tijd om en maken hem onschadelijk. Het gaat om beelden uit reeksen jaren
zoals bijvoorbeeld 1928 (geboortejaar van De Wispelaere), 1968, 1986, 1984, 1958,
1967. De tijd staat stil bij de gratie van de taal.

Boomgaard van woorden
De verbinding tussen de tuin van de natuur en de tuin van woorden wordt gemaakt
via de heilige vogel ibis. De ik-figuur treft hem tot zijn verbazing aan in zijn
boomgaard. In de tijd van de farao's werd hij vereerd als de incarnatie van de god
Thot, de schrijver van de goden. Zowel het groeien en bloeien van de natuur als het
schrijven verlopen zonder gerucht: ‘De grote, wezenlijke dingen voltrekken zich in
stilte, zoals de tekst omgeven wordt door wit.’ Beide zijn fundamenteel moederlijk
en vruchtbaar, en wreken zich op de tijd, en dus op de dood. In die zin is schrijven
wezenlijk verschillend van fotografie: foto's immobiliseren en verstenen hun object,
magische letters maken het opnieuw levend en vloeibaar. Als de hoofdfiguur zijn
vrouw G., ondanks het latere verraad, wil vereeuwigen, eerst in een kleine witte
bikini, later in een laag uitgesneden blauwe voorjaarsjurk, moet hij haar van de foto's
wegschrijven met zijn levende, warme verbeelding. Dezelfde persoon die voor haar
‘de dodelijke lens’ was, moet het onheil nu bezweren: ‘Mijn pen, til haar overeind.’
Met dezelfde pen tilt de auteur ook zichzelf overeind en
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schrijft zich naar een nieuwe identiteit toe, waarin leven en literatuur een
geheimzinnige eenheid vormen. Octavio Paz: ‘Vlammende verrijzenissen / van het
verkoolde alfabet.’
Maar wie doet wat met wie? Hoe zit de relatie tussen auteur, verteller en personage
in elkaar? Het verkoolde alfabet is autobiografischer dan de drie romans die eraan
voorafgingen. In Tekst en context (1992) legt Paul de Wispelaere in een beschouwing
over Tussen tuin en wereld (1979) als autobiografische roman de klemtoon op de
distantie tussen de auteur, de verteller, het focaliserende hij-personage, het schrijvende
hij-personage, dat in de ingebedde tekst een ik wordt. Het komt hierop neer: de
hiërarchische relatie tussen auteur, verteller en personage wijst op de onmogelijkheid
om met ‘zichzelf’ samen te vallen; alleen op het niveau van de roman-in-de-roman,
van de roman die het hij-personage schrijft dus, wordt een ‘ik’ mogelijk. Dat ‘ik’
bestaat uit woorden in de tweede macht, het is een papieren ik dat door een papieren
personage schrijvend tot stand wordt gebracht. De Wispelaere verwijst naar ‘the art
of self-invention’; hij had dit type roman ook autofictioneel kunnen noemen. ‘De
herinnering sluit eerder een pact met de verbeelding dan met de werkelijkheid. De
creativiteit begint waar het geheugen ophoudt.’ Dit laatste citaat is overigens ontleend
aan Ortega y Gasset. In Het pleintje in St.-Benoît (verschenen in Raster 36) formuleert
hij het uitdrukkelijk: ‘Onze herinneringen zijn verhalen, en vertelde herinneringen
zijn verhalen van verhalen: verhalen in de tweede macht, die door de toehoorders of
lezers opgenomen worden in hun eigen herinneringen om zich daarin om te zetten
in weer nieuwe verhalen. De hele wereld is één reusachtige bijenkorf van verhalen.’
Het verkoolde alfabet is het dagboek van de verzoening tussen leven en letteren,
dankzij de wedergeboorte met Ilse. Het ‘samenvallen’ tussen auteur, verteller en
personage (ik = ik) wordt wel enigszins geproblematiseerd door onder meer de acht
‘biografische notities’, waarvan sommige het in de hij-vorm hebben over
zelfvervreemding, maar over het algemeen is Het verkoolde alfabet meer synthese
dan labyrint, meer evenwicht dan chaos, meer nestvorming dan onbehuisdheid. Dat
het hier omeen moeizaam proces gaat, waarin Ilse - tot wie de dagboekschrijver zich
enkele keren expliciet richt - een overweldigende rol speelt, wordt duidelijk door het
lezen van de voorpublikatie Oefeningen in afscheid, opgenomen in De tweede vrouw
van Dik Trom (1988). In de voorpublikatie gebruikt De Wispelaere nog schuilnamen
voor zijn personages, die hij in de definitieve versie vervangt door de echte
voornamen, of de eerste letter ervan. Zo wordt Madeleine, met wie hij tien jaar
getrouwd was, in Het verkoolde alfabet, de genaamde A., terwijl Brigitte Ilse blijkt
te heten. En G(erda) was in Brieven uit Nergenshuizen nog Sarah.
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De vulgaire tand van de moderne tijd
Ilse verzoent bij haar levensgezel leven en letteren, maar de banale, verloederde
werkelijkheid kan noch wil ze in hun nest binnenhalen. Paul de Wispelaere - zo zal
ik de ik-figuur uit Het verkoolde alfabet nu maar noemen - is er meer en meer van
overtuigd dat de werkelijkheid ‘een realistische leugen’ is, terwijl de tuin van erotiek
en literatuur vorm geeft aan de ‘werkelijkheijd’ van de mythe. Ook in Een regenboog
over Vlaanderen (opgenomen in BOKelf, 1987) schrijft hij, woedend en verdrietig
om de vernietiging van zijn gekoesterde Spanje: ‘Steeds grotere delen van de wereld
verliezen hun werkelijkheid en worden door een reusachtige machinerie in het
reservoir van de leugen gezogen.’ En hij verwijst naar Gombrowicz, die schrijft dat
de wereld om hem heen ‘steeds minder lijkt op een ruisende boom, steeds meer op
een badkamer’.
Interessante tussenvraag: hoe brengt Perec de ‘maatschappelijke laag’ in W of de
jeugdherinnering aan? Hij doet dat via de vernuftige constructie van een dubbelroman.
Hij weeklaagt niet over zijn schrijnende jeugd, zijn fatale joodse afkomst, de dood
van zijn vader in de Tweede Wereldoorlog, het verdwijnen van zijn moeder in de
gaskamers, zijn vertrek als weeskind naar een kuuroord in Zwitserland... Hij tast
naar de wortels van het fascistische kwaad en maakt de psychoanalyse van een heel
tijdperk. Het utopische eiland W in de buurt van Vuurland heeft alle gruwelijke
kenmerken van een fascistische orde. De helse machinerie van bruut machtsmisbruik
wordt gedemonstreerd via de ijzeren code van de sport. Het openbare leven wordt
beheerst door grootse gerobotiseerde manifestaties, de genadeloze struggle for life
(verliezers worden bespot, gefolterd, soms gedood), een gesystematiseerd netwerk
van verklikkers, een totale depersonalisatie (mensen worden aangeduid met
volgnummers en afkortingen), het doden van misvormde kinderen en ook van een
aantal vrouwelijke kinderen, enzovoort. De ‘werkelijkheid’ heeft alle kenmerken
van een nachtmerrie, maar iets anders is er niet. We herkennen nog beter de
Hitleriaanse utopie van een Duizendjarig Rijk, als we de kreten van de bewakers
(‘Raus! Raus!’ en ‘Schnell! Schnell!’) horen, en de bedoeling snappen van deze
‘welbewuste, georganiseerde, hiërarchische vermorzeling’: de Endlösung voor al
wie niet beantwoordt aan de norm, en verder ‘bergen gouden tanden, ringen en brillen,
duizenden en duizenden opeengehoopte kledingstukken, stoffige kaartenbakken en
voorraden zeep van slechte kwaliteit’. De roman over het eiland W wordt afgewisseld
door de roman over de vergeefs naar zichzelf zoekende ik-figuur, een weeskind wiens
moeder in Auschwitz verdween. Maar behalve de evidente autobiografische verbanden
tussen de twee romans, is er nog dit: in de buurt van het eiland W verdween in een
schipbreuk het achtjarige
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doofstomme jongetje Gaspard Winckler, iemand met dezelfde naam als de ik-persoon.
De zoektocht naar W is dus ook een zoektocht naar een alter ego, een in de tijd
verzonken ik, dat allicht doofstom is als verweer tegen de gruwelen die het heeft
moeten horen en de angstkreten uit de wijd opengesperde kindermond.
Deze kleine excursie over W of de jeugdherinnering is bedoeld als contrast met
de wat willekeurige en nonchalante manier waarop De Wispelaere in Het verkoolde
alfabet de maatschappij te lijf gaat. De losjes over het boek verspreide beschouwingen
over de ‘vulgaire tand van de moderne tijd’ ontaarden soms in gemopper over de
goeie ouwe tijd, toen alles nog véél beter was. Dezelfde auteur die zo'n terechte
afkeer heeft van maatschappelijke beaat-technologische toekomst-utopieën, denkt
op een zeer utopische manier over het verleden. Dat lijkt mij even gevaarlijk. Alleen
een kritische blik op het verleden kan de mens allicht behoeden voor nieuwe
ontsporingen. De Wispelaere schrijft met grote lof over het ‘nestleven’ van zijn jeugd,
pakweg omstreeks 1938 - hij was toen tien jaar oud - en hij raakt maar niet uitgepraat
over de nauwe verbondenheid met de wisseling van de seizoenen, het ‘geheimzinnige
stamleven’ waaraan eeuwenlang is gebouwd, de ‘liefdevolle strengheid’ van de
opvoeding, de vanzelfsprekende aanvaarding van het maatschappelijke model waarin
zijn ouders leefden (de ‘wetten van God, de Kerk en de Staat’), het belang van netheid
en orde in het dagelijkse bestaan, de ‘levensblijheid en warme gemoedsrust’ van de
mensen toentertijd, hun ‘helder en onwrikbaar plichtsbesef’, alles rustend op een
‘hiërarchisch geordende wereld waarin alles, zowel de mensen als de dingen, zijn
betrekkelijk vaste plaats had’ en op ‘de met elkaar samenhangende beginselen van
beperking, matiging en onbeweeglijkheid, als drie grondpijlers van een eeuwenoude
metafysische traditie’. Dergelijke stellingen klinken als muziek in de oren van dictators
en totalitaire machthebbers. De ‘zwijgende meerderheid’ voelt zich het veiligst in
de schoot van de macht en volbrengt zonder morren, gebogen over de grond maar
het hart verheven tot een politieke of religieuze god, haar dagelijkse taak. Arm maar
gelukkig. Om terug te keren naar de maatschappelijke context van vlak voor de
Tweede Wereldoorlog: alerte, kritische burgers waren de door De Wispelaere met
zoveel heimwee en bewondering beschreven mensen zeker niet. Blijkbaar hadden
zij geen oog voor de massale werkloosheid, het opkomende fascisme, de
boekverbrandingen, de nacht van de lange messen, de Kristallnacht en de dreigende
holocaust. Ik vraag me werkelijk af hoe die ‘levensblijheid en warme gemoedsrust’
tot stand konden komen in die vreselijke wereld, tenzij de ‘eeuwenoude metafysische
traditie’ zo sterk in hun geesten ingebakken zat dat ze niet wilden of konden beseffen
wat er om hen heen gebeurde.
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Tot dezelfde gedachtengang behoren zijn uitvallen tegen de moderne Spanjaarden.
Ook ik betreur dat de costa's verloederd zijn, maar is het geen grove en door niets
verantwoorde veralgemening om de ‘Spanjaard van nu, vanaf de rug van zijn muilezel
in een dure auto gesprongen’, een ‘arrogante aap’ te noemen? De Wispelaere geeft
de indruk dat die Spanjaarden op hun ezeltjes hadden moeten blijven zitten, omdat
hij dat - vanuit zijn dure auto - zo pittoresk vond. (Ik moet hier eerlijkheidshalve wel
vermelden dat hij zelf op het ‘haast schizofrene karakter’ van zijn afkeer voor toerisme
alludeert.) Hij heeft ook, via een roman van T'Serstevens, heimwee naar het Spanje
uit de jaren dertig en veertig, waarbij hij gemakshalve voorbijgaat aan het feit dat in
september 1936 Franco het fascistische staatshoofd van dat land werd. En vreemd
is ook dat hij de val van de Berlijnse muur blijkt te betreuren: tegelijk met het IJzeren
Gordijn is ‘ook in Midden- en Oost-Europa de collectieve belangstelling voor de
schone letteren gesloopt’. Literatuur als opium voor het volk hoeft voor mij niet.
Een ander probleem in de ‘maatschappelijke laag’ van Het verkoolde alfabet - het
woord ‘paradox’ biedt hier geen uitweg - is het ecologische engagement van de
auteur. Natuurlijk heeft hij gelijk: Vlaanderen is op milieugebied inderdaad een
achterlijke gemeenschap. Uitvoerig èn terecht wordt beschuldigend uitgehaald naar
de kaalslag van het Vlaamse landschap, de bouwwoede van de gemiddelde Belg, de
geldzucht van de projectontwikkelaar en speculant, enzovoort. Maar is De Wispelaere
er zich voldoende van bewust dat groene bewegingen slechts kunnen bloeien in onze
Westerse democratieën, ook als die gebrekkig functioneren? In ‘de saaie banaliteit
van de sociaal-democratische welvaartsstaat’ dus, waarover hij zo neerbuigend
schrijft? Wat waren de kansen van ecologische (en andere) partijen in de voormalige
Sovjet-Unie, in het Roemenië van Ceausescu? En in de (vroegere) Zuidamerikaanse
dictaturen? Eén van de sterkste milieuwetgevingen vinden we in de door de auteur
zo gehate States. Maar obk in Noord-Europa. Het verband tussen democratie en
ecologie lijkt me evident. Terloops: de ruimtevaart, die volgens hem alleen aan ‘de
Amerikaanse utopie van de kolonisatie van het heelal’ beantwoordt, is van
levensbelang voor diezelfde ecologie. Het project Atlantis (1992) onderzoekt het
broeikaseffect, de aantasting van de ozonlaag, enzovoort. Net zoals Heyerdahl ‘de
verregaande vervuiling van de oceaan’ ontdekte.
Een aspect van De Wispelaeres afkeer van onze tijd waar ik wél erg goed in kan
komen, is zijn taalkritiek. ‘De woorden hollen steeds machtelozer achter een betekenis
aan. Ze worden leger met de dag. Vandaar dat de veefokkerijen, de wapenfabrieken
en de universiteiten nu allemaal be-
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weren “volwaardige produkten” af te leveren. Een student is net zo goed een “produkt”
als een varken. “Wij bieden onze Japanse bezoekers een hoogwaardig produkt aan,”
hoorde ik onlangs uit de mond van een keurig verpakte ambtenaar. Hij bedoelde de
toeristische stad Brugge. Jammer dat de verkrachte taal zelf niet in staat is iemand
de bek dicht te slaan.’ Talloze goedgekozen voorbeelden van de schijnheilige
‘nieuwspraak’ worden door de auteur verzameld en aan de schandpaal gespijkerd.
Het komt altijd op hetzelfde neer: ‘Eigenlijk zijn er steeds minder woorden die je in
de mond kunt nemen, het alfabet is verkoold en smaakt naar as. Welke schrijver van
enige betekenis durft zichzelf nog als “kunstenaar” te benoemen?’ En zo zijn we
weer bij de titel van het boek aangekomen.

Tussen fanmail en polemiek
Ik heb in de bovenstaande tekst kritisch weerwerk geleverd dat beantwoordt aan wat
Paul de Wispelaere zelf - via citaten van Max Frisch - over de criticus schreef. In De
broek van Sartre lees ik: ‘Bij het schrijven rekent de auteur altijd op sympathie, want
de veronderstelde respons versterkt zijn eigen overtuiging, zonder welke hij niet kan
werken: “De beschermengel: sympathie - we hebben hem voortdurend nodig.” Maar
eenzijdige lof en volledige identificatie vanwege de criticus bedreigen anderzijds
zijn vrijheid, want ze “duwen hem in het moeras van de eigendunk”.’
Overigens: mijn bezwaren smelten als sneeuw voor de zon als ik terugdenk aan
de bijna erotische warmte die Het verkoolde alfabet uitstraalt. Met zulke boeken
geraak je door het kille bestaan. Ik vermoed dat De Wispelaeres vlekkeloze stijl daar
voor veel tussen zit. Ik zou op zijn werk willen toepassen wat hij zelf schreef over
Joseph Brodsky: ‘De beelden die hij hier oproept zijn elegisch en nostalgisch, maar
de gevoelens worden bedwongen door de concrete scherpte van zijn waarnemingen
en door de vormkracht van zijn intense, metaforische taal.’ Dezelfde Brodsky schrijft
dat de ‘biografie van een dichter zit in zijn klinkers en sisklanken, in zijn metrum,
rijm en metaforen’; voorts zijn alle biografieën ongeveer identiek. De stijl van De
Wispelaere onthult meer wie hij is dan alle feiten uit zijn bestaan. Zachter dan hij
zou willen, warmer dan hij zou willen, elegischer dan hij zou willen. Zoiets als
vruchtwater, vermoed ik.

Nicolaas Matsier
De logica van het eigen gevoel
Charlotte Mutsaers
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]
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Over de medewerkers
August Hans den Boef (1949) studeerde Nederlandse Letterkunde en
Literatuurwetenschap in Leiden; docent aan de Faculteit voor Informatie en
Communicatie van de Algemene Hogeschool Amsterdam. Laatste publikatie: Musil?
Ken ik niet. Ter Braak en Du Perron over modernisten en epigonen (1991).
Lex Bohlmeijer (1959) studeerde Algemene Literatuurwetenschap in Leiden. Is
redacteur van het NCRV-radioprogramma ‘Schuim en As’.
Bregje Boonstra (1943). Van oorsprong jeugdbibliothecaris (Openbare Bibliotheek
Amsterdam 1963-1980). Van 1983 tot 1992 medewerker jeugdliteratuur voor NRC
Handelsblad.
Hugo Bousset (Brussel, 1942), docent moderne Nederlandse literatuur aan de
Katholieke Universiteit Brussel en de Facultés Universitaires Saint Louis Bruxelles.
Is hoofdredacteur van Dietsche Warande & Belfort en medewerker van Ons Erfdeel.
Recent verschenen Lezen om te schrijven. Een progressieve en cumulatieve lectuur
van Het boek Alfa van Ivo Michiels (De Bezige Bij, Amsterdam, 1988) en een
tweedelig overzicht van de Vlaamse roman 1970-1986: Grenzen verleggen. I. Trends
en II. Profielen (Houtekiet, Antwerpen, 1988 en 1990).
Maarten van Buuren (1948) is hoogleraar Franse letterkunde aan de Rijksuniversiteit
Utrecht. Recente publikaties over relatie medisch-historische ideeën en literatuur in
Poétique en De Revisor; Tekst en betekenis, vertaling van opstellen van Paul Ricoeur,
en Verschuivingen, verdichtingen, opstellen over literatuur.
Stefan Hertmans (1951) is docent Letterkunde aan de Academie voor Schone Kunsten
te Gent. Recente publikaties: Sneeuwdoosjes (essays, 1989), Het Narrenschip
(gedichten, 1990), Verwensingen (gedichten, 1991). Werkt momenteel aan een
toneelproject voor het Nieuwpoorttheater te Gent.
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Atte Jongstra (1956). Recente publikaties: De Psychologie van de Zwavel (1989),
Groente (1991) en Cicerone (1992).
Yves van Kempen (1944) is leraar Nederlands. Publiceerde over onderwijs (o.a. in
Het Parool) en is literair medewerker van De Groene Amsterdammer.
Tomas Lieske (1943) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde en
Theaterwetenschappen en publiceerde de poëziebundels De IJsgeneraals en Een
tijger onderweg en de essaybundel Een hoofd van de Toendra. Hij is redacteur van
Tirade. In 1992 verscheen zijn verhalenbundel Oorlogstuinen.
Nicolaas Matsier (1945) publiceerde o.m. Oud-zuid (1976), Onbepaald vertraagd
(1979) en De eeuwige stad (1982) en vertaalde o.m. Alice in Wonderland (1989). In
1993 verschijnt Gesloten huis (roman).
Anthony Mertens (1946), wetenschappelijk medewerker Moderne Nederlandse
Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Schrijft recensies voor De Groene
en Vrij Nederland. Publiceerde Sluiproutes & Dwaalwegen (1991).
K. Michel (1958). Recente publikatie: Tingeling & Totus (1992).
Peter Nijssen (1961) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de
Rijksuniversiteit Utrecht; als journalist werkzaam bij diverse bladen, waaronder
Boekblad, literair medewerker Utrechts Nieuwsblad.
Annie van den Oever (1957) is verbonden aan de sectie Moderne Nederlandse
letterkunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Recente publikaties: Gelijk een kuip
mortel die van een stelling valt (1991); onder haar redactie, De universiteit in opspraak
(1991), een bundel opstellen over de ‘campus novel’. Bezig aan een proefschrift over
F. Harmsen van Beek en het groteske.
Cyrille Offermans (1945). Recente publikaties: Lichtenberg. Scènes op de drempel
van de moderne tijd (toneel, 1990), Openluchtconcert (essays, 1991) en Het witte
kasteel (roman, 1993).
Carel Peeters (1944) is literair redacteur van Vrij Nederland en bijzonder hoogleraar
in de literaire kritiek aan de Vrije Universiteit. Publiceerde
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o.m. Houdbare illusies (1984), Hollandse pretenties (1988), Postmodern (1987) en
Echte kennis (1991).
Marc Reugebrink (1960) debuteerde in 1988 met Komgrond (Van der Hoogtprijs
1989); recentelijk verscheen de dichtbundel Wade. Redacteur van De XXIe eeuw.
Mirjam Rotenstreich (1959) studeerde Moderne Nederlandse letterkunde, werkt
free-lance op haar vakgebied: literatuurcursussen voor volwassenen, samenstellen
van boeken e.d.
Willem van Toorn (1935). Recente publikaties: Rooie (jeugdboek, 1991, Zilveren
Griffel 1992), Eiland (gedichten, 1991, Herman Gorterprijs 1992), De Waal (gedichten
bij litho's van Willem den Ouden, 1992).
Bart Vervaeck (1958) studeerde wijsbegeerte en letteren, promoveerde op een
proefschrift over Willem Brakman. Doceert Moderne Nederlandse letterkunde aan
de Universitaire Instelling Antwerpen. Redacteur van Yang, recensent voor De
Morgen en NWT. Recente publikaties in De Revisor, Optima, Dietsche Warande &
Belfort en Streven.
Jacq Vogelaar (1944). Recente publikaties: Terugschrijven (essays, 1987),
Verdwijningen (kort proza, 1988), De dood als meisje van acht (roman, 1991),
Speelruimte. Vier lezingen over kritiek en essay, lezen en schrijven (1991), Striptease
van een ui (essays, 1993).
Loek Zonneveld (1948), onderwijzersopleiding. Sinds 1971 toneelmedewerker van
De Groene Amsterdammer; van 1978 tot 1990 hoofd van de opleiding theaterregie
aan de Amsterdamse theaterschool, waar hij tevens theatergeschiedenis doceerde;
sinds 1989 hoofdredacteur van de Amsterdamse Uitkrant, sinds 1991 theaterrecensent
van de Volkskrant. Werkt aan boekuitgaven over de Russische toneelvernieuwer Vs.
Meyerhold en de Nederlandse acteur/regisseur Ton Lutz.
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