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Vooraf
Een schrijver is een rivaal van de werkelijkheid. Maar niet iedere schrijver beschouwt
de werkelijkheid als rivaal; de meesten gaan er heel amicaal mee omen beschrijven
haar geheel naar tevredenheid. De schrijvers die niet op goede voet staan met de
werkelijkheid hebben helemaal geen reden om haar zo naar de mond te praten. Zij
geven geen imitatie van haar ten beste in hun werk. Het is nog erger: de vraag is of
die werkelijkheid wel bestaat als zij er zich niet druk om maken. Wat hun hart bezoekt
laat hun hoofd niet onberoerd, zodat hun idee van de werkelijkheid subjectief is en
de vraag gewettigd is of er wel zoiets als dé werkelijkheid bestaat. Wat als
werkelijkheid aanvoelt: ontroering, melancholie, schuld, paradoxen, kwellende
vragen, verlangen, pijn, onvermogen, teleurstelling, hoop en ellende is een ruwe en
gevoelige materie. Gevoelig omdat dit allemaal afkomstig is uit het domein van het
menselijk tekort; ruw omdat het nog geen vorm heeft gekregen die voorkomt dat
men zich er blijvend aan bezeert.
De rivaliteit tussen de schrijver en wat als werkelijk aanvoelt geeft een gespannen
verhouding: wat als werkelijk aanvoelt wil zo gevoeld worden, terwijl men er als
lezer toch liever niet onderdoor wil gaan, integendeel, er gesterkt uit tevoorschijn
wil komen in de geest van Nietzsche: wat mij niet ombrengt maakt me sterker. Om
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te bewerkstelligen dat de werkelijkheid werkelijk aanvoelt en de lezer gesterkt zijn
lectuur verlaat is een list nodig: de list van de literatuur.
De generatie prozaschrijvers waarvan in dit boek de meest representatieve
behandeld worden, bedient zich van de list van de literatuur: van de verbeelding en
haar handlangers: verhalen in verhalen, metaforen, geleidelijke onthulling van de
essentie, labyrinthische structuren, associaties, dubbele bodems, wisseling van tijden
en verandering van perspectief. Ze gebruiken een scala van dit soort zinvolle omwegen
om uit te komen waar ze zichzelf en de lezer willen hebben. Al deze omwegen staan
in dienst van de ‘the muscle of the soul’, de verbeelding, die ‘vloeistofoplossing
waarin de kunst de kiekjes van de werkelijkheid ontwikkelt’, zoals de als Palinurus
vermomde Cyril Connolly zegt. Zij maakt de ervaring geschikt voor communicatie,
‘zoals een microscopisch preparaat moet worden gekleurd om interpreteerbaar te
zijn... alsof het object eerst moet worden gecamoufleerd om daarna ontdekt te kunnen
worden’, zoals een andere Palinurus, Rudy Kousbroek, in Het meer der herinnering
schrijft.
De verbeelding is niet slechts het literaire toverstafje dat er voor zorgt dat ervaring
communicabel wordt, het is ook een opvatting van de werkelijkheid: de wereld is de
voorstelling die ik me ervan maak. De literatuur krijgt daardoor een wonderlijke
dubbelfunctie: de schrijver is de demiurg die een wereld schept die hij tegelijk
betekenis geeft. De schrijvers die hier ter sprake zullen komen zijn als een stroming
te beschouwen omdat ze de werkelijkheid niet als een vanzelfsprekend gegeven
opvatten, die werkelijkheid is er pas op het moment dat ze haar onder woorden hebben
gebracht. Dit veronderstelt dat ze zich filosofisch hebben verbaasd over iets waar
anderen aan voorbijgaan. De consequentie van deze ver-
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bazing is dat hun proza eerder reflexief dan beschrijvend is. Hun romans en verhalen
zijn subjectieve evocaties van hun gedachtenwereld, de personages zijn geen karakters,
maar vertolkers van een bepaald bewustzijn.
Alle zes schrijvers kunnen de uitspraak van Max Stirner herhalen: ‘Ich hab' mein'
Sach' auf Nichts gestellt’. Ze geloven geen van allen in enige godsdienst, religie of
metafysisch verband. Als ze zich ergens aan verslingerd hebben, dan is het aan het
vermogen van de verbeelding om iets voort te brengen dat hen tijdelijk geruststelt:
de illusie van zin. De produkten van de verbeelding veroorzaken die zin omdat
thema's, motieven, beelden en zinnen persoonlijke ontdekkingen of uitvindingen
zijn, remedies tegen de macht van kwellende vragen, melancholie, pijn, onvermogen,
kortom alles waarom men niet speciaal gevraagd heeft.
Voor de schrijvers die hier ter sprake komen zijn de letters van het alfabet de
elementen van een persoonlijk universum. Dat persoonlijk universum is een produkt
van de verbeelding, volgens Nicolaas Matsier de vluchtweg voor het menselijk tekort
én het menselijk teveel. Ze worden hier behandeld als uitgesproken individuen en
de bedoeling is hun persoonlijk universum recht te doen. Dat ze gemeenschappelijke
kenmerken hebben tast hun individualiteit niet aan, die wordt er mogelijk zelfs door
versterkt. Ze hebben gemeen dat ze rivalen van de werkelijkheid zijn: ze voelen zich
uitgedaagd, besprongen door verbazing, vragen, ontroering, verlangen.
De verbeelding behoort niet tot de defensieve, maar tot de offensieve taktiek. Ze
is er op uit een ongemakkelijke en zeurende leegte te vullen met iets waar die leegte
verbaasd over zal staan. De verbeelding is ook het domein van de mogelijkheden:
in dàt gebied leeft de overtuiging dat nog niet alles verloren is, dat alles elke dag
opnieuw
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kan beginnen. Bij alle zes schrijvers heerst de uitgesproken wil zich niet neer te
leggen bij wat als werkelijkheid en onvermijdelijkheid wordt gezien; in de verbeelding
zit een hardnekkig utopisch sentiment. Bij Meijsing te vinden in de formule dat het
verlangen de stijl van de eeuwigheid is, bij De Winter in de voorstellingen die zijn
personages zich maken van een mogelijke andere wereld. De verbeelding is ook het
levenwekkende principe dat alles, en steeds opnieuw, een nieuw aanzien kan geven.
De Wereldbibliotheek van Jorge Luis Borges is een bibliotheek van mogelijkheden:
ze kan elk moment een vonk veroorzaken die alles in een nieuw licht zet. (‘De
Wereldbibliotheek is de enige plaats in de wereld waar de hoop dat het allemaal
minder erg is dan het eruit ziet, nog niet door tocht weggeblazen lijkt’ - Doeschka
Meijsing.)
Men zal zien dat bij al deze schrijvers steeds twee werkelijkheden optreden: de
vermeende ‘echte’ werkelijkheid en degene die hun personages in hun hoofd hebben.
Bij Frans Kellendonk bestaat de werkelijkheid die zich in het hoofd bevindt uit
idealistische voorstellingen omtrent alles waar zijn personages mee te maken krijgen:
zij koesteren zich in ‘appetijtelijke leugens’. Bij Oek de Jong bouwt Edo Mesch
persoonlijke systemen die hem een greep op de werkelijkheid moeten bezorgen. Zijn
‘scherm der reflexie’ onttrekt zijn werkelijke verlangen lang aan het zicht: tot een
werkbare verhouding te komen tot alles waar zijn moeder voor staat. De personages
van Kooiman bevinden zich in een permanente staat van gedachteloosheid; de
werkelijkheid maakt geen indruk op hen en echt ‘ervaring’ doen ze niet op. Hun
werkelijke bestemming ligt in een ‘open plek’, een geestelijke toestand waarin ze
voor alles beschikbaar zijn en die veel weg heeft van de regressieve staat van vóór
de geboorte. De ont-
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wikkeling die zich in de richting van de ‘echte’ werkelijkheid in De vertellingen van
een verloren dag voordoet wist deze essentie van zijn werk niet uit. De vlucht van
de verbeelding die alle personages van Leon de Winter maken vertolkt een sterke
hang naar een andere wereld. Op basis van een ontroering of een tragisch besef
bedenken ze verhalen die de ontroering of tragiek invullen en een vermeend werkelijk
aanzien geven. Bij Doeschka Meijsing zijn ‘de wetten van de verbeelding’ gelijk aan
die van haar existentie: de verbeelding is bij haar een weerbare manier van leven,
ten dienste van de herinnering, de moraal, de stijl en het verlangen.
De twee werkelijkheden in het werk van deze schrijvers zien we ook in het optreden
van dromers tegenover realisten in hun werk. De dromers staan altijd dicht bij de
wereld en de intenties van de schrijvers, de realisten zijn altijd de anderen. De dromers
zijn genoodzaakt zich aan te passen aan de werkelijkheid en de realisten, maar ze
hebben te verschillende voorstellingen van wat werkelijk is: ze zijn gebonden aan
hun verlangens, de bewegingen van hun geest, overgeleverd aan de ideaalwereld van
hun herinneringen of ten prooi aan gedachteloosheid. Het ‘gewone’ is niet iets waar
ze aan kunnen voldoen, al hebben ze er een heimelijke belangstelling voor. Een
wereld van harde ‘feiten’ is in het werk van deze schrijvers onbestaanbaar, om
filosofische, emotionele en literaire redenen. Feiten knevelen de verbeelding en staan
de mogelijkheden in de weg.
In alle personages in het werk van deze schrijvers speelt zich een conflict tussen
gevoel en verstand af. Bij Kooiman staat het gevoel haaks op de werkelijkheid, bij
Meijsing wedijveren ze, terwijl de verbeelding als overwinnaar tevoorschijn komt,
bij Kellendonk stuiten de idealistische voorstellingen die het gevoel zich maakt op
de
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harde feiten die het verstand produceert, bij De Winter is het niet anders. Bij Oek de
Jong moeten de ‘bewegingen van het gemoed’ afgeschermd worden voor het verstand
dat denkt óók voor een kosmische harmonie te kunnen zorgen.
Op het niveau van het schrijven is het conflict tussen gevoel en verstand van heel
andere aard: dan is het de intelligentie van de verbeelding die de dienst uitmaakt. In
het proza van deze schrijvers vinden gevoel en verstand elkaar in de techniek van
de verbeelding: zij denken in beelden, laten motieven spiegelen, onthullen met
raffiment geleidelijk hun bedoelingen, voegen verhalen en sprookjes in die licht
werpen op het verhaal, vangen iets in een ravissante vergelijking, associëren en
suggereren. Zij hebben het verhaal in de hand, het hoofd heeft bezit genomen van
het hart. Van ‘gespletenheid’ tussen gevoel en verstand is bij de literaire executie
geen sprake.
De verbeelding staat in het werk van deze schrijvers voor verschillende, maar met
elkaar verwante drijfveren: zij is identiek met ‘verlangen’ bij Meijsing, met het
‘eeuwige’ Rome bij Matsier, het utopisch sentiment bij De Winter. Bij Kooiman en
De Jong is het verlangen regressief, het is gericht op de tijd dat ze nog zonder
bewustzijn leefden, bij Kooiman ‘de open plek’ genoemd en bij De Jong in de
vergetelheid van de rivier de Lethe. Bij Kellendonk en Meijsing is het vooral ook
een instrument (zowel harnas als lans) waarvan actief gebruik wordt gemaakt om
gedachten en gevoelens in elkaars armen te drijven.
In de wereld van deze schrijvers is de ‘tijd’ een niet of nauwelijks bestaand begrip.
Het leven speelt zich af in het bewustzijn en dan pas in een historische tijd. De tijd
is aanwezig als weerstand van de verbeelding, als iets negatiefs. Het werkelijke utopia
in de gelijknamige roman van Meijsing bevindt zich in de verhalen uit verschillende
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tijden die de twee werkers aan het Woordenboek der Nederlandsche taal elkaar
vertellen. In Rome is Matsier erop uit om samen te vallen met de eeuwigheid die de
stad uitstraalt. Voor Kooiman moet het heden versmelten met de gevoelens van
vroeger. De toestand die Edo Mesch in Opwaaiende zomerjurken wil bereiken,
‘beweging in ruste’, is onttrokken aan de tijd. Alleen Leon de Winter verhult niet
dat zijn romans in de twintigste eeuw spelen, ook al wordt zijn ambitie om dat
nadrukkelijk te laten blijken met Vertraagde roman duidelijk minder en gaat zijn
ontwikkeling in de richting van aanmerkelijk tijdlozer motieven. Een synthese tussen
verbeelding en tijd lijkt A.F.Th. van der Heijden te willen bereiken in De tandeloze
tijd, een romancyclus die hier niet aan de orde kan komen omdat het ambitieuze
werkstuk nog voltooid moet worden. De ambitie van de Kooiman van De vertellingen
is in een ‘eeuwig heden’ te kunnen leven, Matsier spreekt van ‘voile stilstand’, De
Jong over de genoegens van de Lethe, Meijsing opteert voor het stroomgebied van
het verlangen, ‘de stijl van de eeuwigheid.’ In De kat achterna is de hoofdpersoon
uit de geschiedenis gevallen en voelt zich niet opgenomen in een continuïteit. De
tijd is in die roman iets waarmee de hoofdpersoon niet overweg kan. Vroeger, als
kind, wel, toen mat ze tijd af aan de snelheid waarmee een reep chocolade werd
opgegeten. In La Place de la Bastille ligt de hoofdpersoon overhoop met de
geschiedenis in het algemeen en zijn eigen geschiedenis in het bijzonder. Borges
geldt voor deze schrijvers als voorbeeld vanwege zijn onwil en onvermogen om de
tijd een solide plaats te geven: hij vertegenwoordigt de wereld van de mogelijkheden
van de geest.
De verbeelding heeft bij alle zes schrijvers een offensieve functie: betekenis geven.
De vele, proteïsche gedaanten waarin ze zich voordoet bevestigt alleen maar haar
ka-
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rakter: ze is een list waarmee een labyrinthische, tragische of ondoorzichtige
werkelijkheid doorzien en in bedwang gehouden wordt, en tegelijk zegt zij iets over
die werkelijkheid. Zij creëert houdbare illusies om tegenstellingen tijdelijk op te
heffen: tussen gevoel en verstand, heden en verleden, individu en maatschappij,
tussen het concrete en abstracte. Het kunnen thema's, motieven, ideeën of
uitgesponnen metaforen zijn; het kunnen ook zinnen en woorden zijn die erbij staan
alsof zehet eeuwige leven hebben. Houdbaar is het werk van deze zes illusionisten
bovenal door hun rationele verwerking van intuïties, zodat hun romans en verhalen
niet de indruk maken eendagsvliegen te zijn. Het zijn rationele idealisten die hun
romans en verhalen beschouwen als het weerbare antwoord op hun ontstelde ziel.
De verbeelding is bij hen geen vat vol fantasieën, maar een gevoelig, nauwkeurig en
precies instrument, een list om de werkelijkheid de baas te worden, ‘a rainbow across
the stormy gloom of the darkest tales’ - Nabokov.
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Doeschka Meijsing:
De mooie Florentijn en het verlangen
Voor de Ierse dichter William Butler Yeats was het niets bijzonders als King Lear,
Romeo, Oedipus of Tiresias zich gewoon onder de mensen zouden begeven. Voor
hem maakte het niet veel verschil: aan plaats en tijd stoort een dichter zich niet, was
zijn mening, hij kan in elke voorbijganger een Oedipus zien, in elke oude man een
King Lear, een Romeo in elke jongeman met een bevallig uiterlijk. Een dichter zit
in de ogen van Yeats nooit aan de ontbijttafel, daaraan wordt slechts in gewone, niet
met beelden doorspekte taal gesproken. Een dichter echter drukt zich uit in beelden
waarin alle toevalligheden en aanleidingen zijn opgegaan: ‘reborn as an idea.’
Yeats maakte een duidelijk verschil tussen de dichter en de romanschrijver. Een
dichter bestaat niet uit een bundel onsamenhangende feiten die aan een ontbijttafel
zit; een dichter smeedt die feiten om tot een veelzeggend beeld. Een romanschrijver
daarentegen ‘might describe his accidence, his coherence.’
Toen Yeats dit schreef in een introductie op zijn eigen werk in 1937 waren de
romans van James Joyce, Virginia Woolf en Aldous Huxley al geschreven, gelezen,
besproken en op ruime schaal bekend en niemand die op het idee zou komen te
zeggen dat daarin louter sprake is van ‘beschrijving’, ook al zou men de personages
of zelfs de
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schrijver wel eens aan de ontbijttafel kunnen aantreffen. Het is niet onwaarschijnlijk
dat Yeats van deze ontwikkelingen niet erg op de hoogte was. Bij zijn soort
dichterschap hoorde wereldvreemdheid. Wat hij over de dichter schrijft, dat hij ‘part
of his own phantasmagoria’ is, kan met evenveel recht gezegd worden van deze
schrijvers, die niet tot het realisme behoren, maar nochtans niet helemaal
wereldvreemd waren. Wat bij de dichter is ingedikt in een beperkt aantal regels, is
bij romanschrijvers als hier bedoeld uitgesmeerd over een roman of verhaal. Er is
slechts sprake van een gradueel verschil. Coleridge schreef over de eerste gedichten
van Wordsworth dat ze onmiddellijk, bij eerste lezing, indruk op hem maakten.
Wordsworths verbeelding was ‘the union of deep feeling and profound thought.’
Van een romanschrijver kan men ook heel goed zeggen dat hij ‘part of his own
phantasmagoria’ is en ook dat zijn verbeelding een huwelijk is tussen ‘deep feeling
and profound thought.’ Van een ‘phantasmagoria’ kan men niet spreken in het geval
van Doeschka Meijsings geest, daarvoor staat ze te veel met beide benen op de grond,
maar wel dat de verbeelding bij haar als literair en psychologisch fenomeen in elke
zin aanwezig is. In haar werk is de werkelijkheid een goede bekende: zij heeft de
gedaante zoals we haar kennen. Het gaat om echte mensen, in een reële omgeving
en met voorstelbare gevoelens en gedachten. Die suggestie wordt althans gewekt. In
werkelijkheid bevinden de hoofdpersonen zich in een labyrinthisch web van eigen
makelij dat verstrikt is in de werkelijkheid van hun omgeving. In het werk van
Meijsing hangt alles met alles samen, niets staat er voor niets. De werkelijkheid van
de hoofdpersonen bestaat niet uit feiten, maar uit wat ze er van maken. De
voorstellingen in het theater van Meijsings geest worden gekleurd door verlangens,
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herinneringen, identificaties, schuldgevoelens, fascinaties, emoties, literatuur, kennis.
Verbeelding is bij Meijsing dat veelzijdige, proteïsche begrip waarmee men bevrijding,
verwachting en fantasie associeert. Vorm, stijl en inhoud worden erdoor bepaald: ze
zijn vitaal en van een zelfbewuste elegantie.
Dat er iets specifieks met de verbeelding aan de hand is in het werk van Meijsing
heeft te maken met de terugkeer in haar romans van het boek De wetten van de
verbeelding. De hoofdpersonen verklaren allemaal bezig te zijn met het schrijven
van een nieuw deel van dit werk. Dat zijn mededelingen met een dubbele bodem.
Men kan er allereerst uit opmaken dat die personages zelf geïntrigeerd worden door
de verbeelding en dat zegt iets over hun manier van denken. Tegelijk wil de schrijfster
dat alles wat ze schrijft als een produkt van de verbeelding gezien wordt. De
werkelijkheid is niet alleen iets subjectiefs, de voorstelling die zij zich ervan maakt,
ze wil dat de lezer dat ook voortdurend in gedachten houdt. Hierdoor zou men de
indruk kunnen krijgen dat Meijsing de werkelijkheid niet serieus neemt. Dat is echter
niet het geval.
In De kat achterna is voor het eerst sprake van het boek De wetten van de
verbeelding. In dat boek heeft de ik-figuur beschreven dat kinderspeelgoed bij uitstek
de drager van de verbeelding is. Een treintje is geen treintje, het is een rijdende
opslagplaats voor de fantasie. Trouw aan de wetten van de verbeelding volgt hieruit
dat elk boek van Meijsing niet alleen een roman of bundel verhalen is, maar de
opslagplaats van de idee dat de werkelijkheid verbeelding is, dat literatuur verbeelding
is. Wie Tijger, tijger! leest, leest in feite deel drie van De wetten van de verbeelding.
Die wetten zitten in de metaforen, het thema van het verlangen, in de zinnen, het
denken, de doelbewust aangebrachte lagen.
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Alles wat Meijsing bezighoudt, wat de thematiek van haar werk uitmaakt, heeft te
maken met verbeelding: liegen, vermomming, denken in metaforen, allegorieën,
verlangen, herinneren, gebruik maken van motieven uit de literatuur en - het dak op
het huis - haar opvatting van de werkelijkheid als iets subjectiefs. De wetten van de
verbeelding gelden zelfs voor dat boek zelf. In Utopia of de geschiedenissen van
Thomas staat dat de ik-figuur bezig is met deel vier, terwijl het Meijsings vijfde boek
is. Dat kan alleen maar omdat één van de wetten van de verbeelding luidt dat men
naar iets moet kunnen uitkijken: het schrijven van het vijfde deel.
De allesomvattende betekenis van de verbeelding heeft veel weg van de
‘phantasmagoria’ waarover Yeats het heeft, maar dan minder dichterlijk en extreem.
Ook bij Meijsing zijn plaats en tijd, literatuur en werkelijkheid verbeelding. Yeats
had er geen moeite mee King Lear op straat te zien lopen, op dezelfde manier zijn
figuren als Rosalind in Shakespeares As You Like It of de jongen Mowgli uit Kiplings
Jungle Book realiteit voor Meijsing. Toch doet de werkelijkheid zich bij Meijsing
vertrouwd en alledaags voor. In feite staat zij tussen aanhalingstekens en is het
‘objectief waarnemen’ van de hoofdpersonen niet mogelijk. Er wordt aan de
werkelijkheid een wending gegeven door emoties, belangen, herinneringen. Die
veranderen en vervormen de werkelijkheid en zijn verantwoordelijk voor de
‘verbeelding’.
Door zo tegen de werkelijkheid aan te kijken zijn de hoofdpersonen in conflict
met anderen. Dat blijkt zodra er personages optreden waarvan gezegd wordt dat ze
wél weten hoe de werkelijkheid eruit ziet. Zoals de ‘professor’ in Tijger, tijger!. Van
haar wordt gezegd dat ze ‘dingen weet’; als ze in het begin van de roman met iemand
discussieert over de feiten in de geschiedenis krijgt ze van de
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ik-figuur op een bitse manier te horen: ‘Feiten bestaan niet, dat weet een kind.’ Deze
scène beschrijft de eerste kennismaking tussen de ik-figuur en de professor en het is
niet voor niets dat de ik-figuur verliefd wordt op iemand die ‘dingen weet’ en in de
geschiedenis ‘feiten’ waarneemt. Zulke personages veroorzaken een conflictueuze
sfeer in alle boeken van Meijsing omdat zij onderdeel zijn van het conflict waarmee
de ik-figuren te kampen hebben. Dat conflict draait om de vraag naar de aard van de
werkelijkheid en de vraag of er zoiets als een duurzaam onvervreembaar ik bestaat.
‘Is er dan niets waar?’, vraagt de ik-figuur in Utopia vertwijfeld.
Als de stijl, de moraal, de werkelijkheid, de herinnering in het werk van Meijsing
in het teken van de verbeelding staan, is het dan ‘allemaal maar verbeelding’? Gaat
het om een dans van de intelligentie, om gedachtenspelletjes, het verbergen van
betekenissen, het ontwerpen van een kunstig netwerk van samenhangende motieven
en het regisseren van spiegeleffecten? Daarom gaat het haar óók, maar het leidt geen
eigen leven. De rol van de verbeelding is een gevolg van een conflict, het resultaat
van een emotioneel en filosofisch inzicht: in haar zelf en in de werkelijkheid.
Als voorbeeld van een conflict of tegenstelling kan een fragment gelden uit De
kat achterna. Daarin wordt door middel van de verbeelding iets duidelijk gemaakt
over de verhouding van de ik-figuur tot haar vader. In dat fragment vertelt de ik-figuur
in het ziekenhuis verhalen aan haar moeder, uitgever en vader. Aan haar vader vertelt
ze een verhaal over Dostojewski die als ingenieur op de militaire academie een fort
moest ontwerpen en daarbij vergat deuren en ramen te tekenen. Op deze manier, via
dit verhaal, probeert de ik-figuur aan haar vader duidelijk te maken hoezeer ze van
elkaar verschillen: in tegenstelling
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tot zijzelf heeft haar vader slechts een praktisch vernuft en geen verbeelding. Het is
de verbeelding die hier voor inzicht en betekenis zorgt.
Toegepast op de moraal treedt de verbeelding al in werking in het eerste verhaal
van De hanen. De jonge dominee daarin heeft een dubbele moraal ontwikkeld om
te kunnen bestaan. Hij heeft een jeugd achter de rug waarin hij moest veinzen en
verbergen om niet uitgestoten te worden. Aan het slot van het verhaal zegt hij: ‘op
de spitse toren van mijn kerkje... zal een blinkende haan staan, meedraaiend met de
wind.’ Deze dominee is de eerste van een kleine stoet hoofdpersonen in Meijsing
werk die allemaal uit lijfsbehoud bedreven zijn in het ‘doen alsof’. Over het ‘waarom’
van dit doen alsof gaat het werk van Meijsing; het heeft steeds te maken met de
manier waarop de ik-figuren in het leven staan. (Alleen in Utopia treedt dit minder
op de voorgrond.)
Voor de ik-figuren functioneert de verbeelding als een harnas of als een lans, en
soms allebei tegelijk. Zij biedt bescherming en een uitweg als er sprake is van pijnlijke
ervaringen, onthullingen en bedreigingen. Soms is het een harnas ter verdediging,
soms een lans om mee aan te vallen. In Tijger, tijger! zijn ze in de aan Rudyard
Kipling ontleende figuur van ‘de jongen M.’ in één persoon verenigd. Door aan de
jongen Mowgli uit het Jungle Book te denken voelt de, in die passage nog jeugdige,
hoofdpersoon zich moedig en weerbaar. Mowgli immers versloeg in dat boek de
angst in de gedaante van de tijger.
Het verlangen is zo'n allesdoordringend motief bij Meijsing dat het in de
woordkeus, de beeldende zinnen en in de toon is terug te vinden. Het is proza waarin
de verbeelding vluchten uitvoert zonder het contact met de aarde te verliezen. Het
verlangen is een van de gedaantes die de verbeelding aanneemt. De beelden en zinnen
maken
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daardoor de indruk altijd naar een verwachtingsvolle horizon te reiken, alsof daar
het object van verlangen te vinden is. Typerend voor, wat de Fransen zouden noemen,
‘désir de text’ zijn de passages in Robinson waarin de gelijknamige hoofdpersoon
aan de figuur van Johanna Freida denkt. Robinson is de dochter van een avontuurlijke
zeekapitein en zij heeft haar hoofd vol illustere zeerovers. Denkend aan Johanna
Freida op haar kamer voelt ze zich alsof ze in een kraaiennest zit, verlangend
uitkijkend. Deze Duitse lerares wordt geidealiseerd en is in staat de wildste beelden
in Robinson wakker te roepen, zoals in deze waarin ze een zeeroverkapitein is
geworden: ‘Johanna Freida koos vanochtend vroeg het ruime sop en alle thuisblijvers
hadden het nakijken.’ Dit vitale, in de zinnen doordringende verlangen komt ook
voor in het verhaal ‘Temporis acti’, waar het object van verlangen de
gymnastieklerares is. Over haar denkt de hoofdpersoon: ‘Ik herinner me alles heel
precies: haar smalle hand met de trouwring van een mij onbekende man; het blonde
haar dat ze kalm achter een oor streek als het lastig werd; de arm die ons het
speerwerpen leerde, die arm die de speer richtte en hem losliet zodat hij een boog in
de blauwe lucht beschreef, mijn ongedefinieerde verlangens meenemend om trillend
in heel de schacht in het gras tot stilstand te komen.’ Hier heeft het verlangen bezit
genomen van de gekozen woorden; de speer is tot metafoor van het verlangen
gemaakt, het trillend en vast neerkomen in het gras vervangt de hevigheid van dat
verlangen.
De omwegen die haar beeldende manier van schrijven maakt zorgt ervoor dat veel
suggestief blijft en een diepere betekenis laat vermoeden. De bedoelingen worden
verborgen in een beeld, een metafoor, vergelijking, verhaal. Over die bedoelingen
kan alleen in die vorm ge-
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schreven worden, een andere waarheid kennen ze niet. Het maakt dat het lezen van
haar werk, en het begrijpen ervan, iets heeft van het onthullen van een geheim dat
in het proza verborgen had moeten blijven.
De betekenis van de verbeelding voor de ik-figuren heeft te maken met de manier
waarop zij de werkelijkheid en hun plaats daarin zien. Het zijn meestal ik-figuren
die ook zelf het verhaal doen, behalve Robinson. Deze naamloosheid past in de
intenties van de schrijfster en het karakter van de figuren. De vier romans zijn wel
heel verschillende boeken, maar de ik-figuren hebben zoveel gemeen dat men zou
kunnen spreken van één hoofdpersoon. Ook al komt in Utopia de naam Doesjka
voor, autobiografisch is het werk niet te noemen. Men zou wel kunnen zeggen dat
de vijf boeken van Meijsing de autobiografie behelzen van haar fascinaties. De
ik-figuren personifiëren deze preoccupaties. Met ‘karakters’ hebben we hier ook niet
te maken, omdat een van de uit dit werk naar voren komende motieven de vraag is
of er wel zoiets als een onvervreembaar ‘ik’ bestaat, of dat het bestaat uit flarden
herinnering en een permanent verlangen. Wat vast ligt in deze romans en verhalen
zijn niet de ‘karakters’ - dat gaat slechts op voor de personages op het tweede plan
- maar de terugkerende motieven.
Een van de belangrijkste motieven is de plaats van de vertellende ik-figuren in de
werkelijkheid. Zij lopen rond met de gedachte dat ze niet in de wereld thuishoren.
Er is voor hen geen plaats ingeruimd, ze voelen zich een ‘wisselkind’, zijn kinderen
van een vader die ze niet erkent, ze worden naar hun gevoel overal buiten gehouden
en weten zich niet gezien. Ze voelen zich miskend in wat ze denken te zijn. Het
gevolg is dat ze gaan ‘doen alsof’: ze pendelen tussen het besef dat de ‘vermomming’
het ware gezicht is (‘dat we zijn wat we niet zijn’ zoals aan het slot
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van Tijger, tijger! staat) en de vraag of er toch ergens een onvervreembaar ‘ik’ van
hen is.
De gedachte niet in de wereld thuis te horen, ongeborgen te zijn, is al aanwezig
in het eerste verhaal van De hanen. De hoofdpersoon van dit titelverhaal groeit op
als zoon van de broer van zijn eigenlijke vader. Die broer is na de dood van zijn
vader getrouwd met zijn moeder om de schande voor de familie op te lossen,
veroorzaakt door de geboorte van dit buitenechtelijke kind. In het verhaal ‘De
gemeenschap der heiligen’ is de hoofdpersoon een niet erkend kind van een
Zuid-Amerikaanse vader met familie in Nederland. In Robinson is de gelijknamige
hoofdpersoon wel de echte dochter van haar vader, maar zij voelt zich buitengesloten
als haar vader een verhouding begint met Johanna Freida, het object van haar
verlangen. Daarna trekt ze zich terug op haar eiland.
Hetzelfde geldt voor de ik-figuur in De kat achterna, van wie enkele keren gezegd
wordt dat haar niets ontbreekt, dat ze een goede opvoeding heeft genoten, in het bezit
is van charme, intelligentie en een bankrekening. En toch valt ze overal buiten: ze
is niet de beste leerling van de balletles, is op het moment dat het er op aankomt niet
het object van liefde voor Menno van der Pol, identificeert zich met het poesje dat
door een jongen met een steen om zeep geholpen wordt. Haar verdriet daarover wordt
door haar moeder niet opgemerkt. Ze trekt zich terug onder de trap. ‘Het ergste’,
staat in het derde deel van de roman, ‘wat er gebeuren kan was dat die twee (Eefje
en Menno, CP) mij in hun liefde buitensloten, alsof mijn bestaan er niet toe deed.’
Het verhaal dat ze aan haar moeder vertelt over de verbranding van Giordano Bruno
heeft dezelfde strekking: door zijn dood veranderde niets en de door hem ontdekte
oneindigheid van het heelal bestond gewoon door: ‘Alsof het oneindige heelal niet
bestaat
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zonder mij. Alsof ik me niet allang teruggetrokken had uit alle ruimtes en mezelf
daarom nergens meer terug kon vinden.’
Een van de manieren waarop Meijsing iets duidelijk maakt over haar ik-figuren,
is door ze in een ander personage te laten spiegelen. De hoofdpersoon in Tijger,
tijger! is bezig met het ordenen van een familiearchief en stuit op een zoon die op
jeugdige leeftijd zelfmoord heeft gepleegd. Zijn nog levende moeder, mevrouw
Vrouwen-velder, laat weinig over hem los. Door dit buitenbeentje wordt de ik-figuur
gefascineerd. Zij wordt door haar moeder niet serieus genomen en beschouwd als
een hopeloos geval in de familie. In deze Jacob ziet zij een verwante, die alleen maar
niet uit de geschiedenis werd gestoten omdat hij jong stierf.
In het verhaal ‘De sneeuwkoningin’, onderdeel van Utopia of de geschiedenissen
van Thomas, denkt de ik-figuur als klein meisje dat ze uit de gratie is bij haar moeder
omdat ze een potje heeft gebroken. In ‘Zwaluwen’ voelt de dan volwassen vertelster
zich uit de gratie en miskend als ze niet herkend wordt door een lerares waar ze ooit
als meisje verliefd op was. (Het is dezelfde lerares als in het verhaal ‘Temporis acti’
- De hanen)
‘Verklaringen’ voor dit gevoel niet in de wereld thuis te horen, niet gezien en
miskend te worden geeft Meijsing zelden rechtstreeks. Ze doet het door twee verhalen
of twee gebeurtenissen naast elkaar of in een ander verband te plaatsen. Het verhaal
over Giordano Bruno in De kat achterna waarin de ik-figuur zegt zich uit alle ruimtes
te hebben teruggetrokken en zichzelf daarom nergens meer te kunnen terugvinden,
wordt direct gevolgd door het verhaal over de jongen die de kat tot de dood toe
stenigt. Deze twee verhalen moeten op elkaar betrokken worden; de verschrikkelijke
kalmte waarmee de jongen een grote
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steen naar de poes gooit, waaronder zij totaal verdwijnt, veroorzaakt een identificatie
met het dier en het besef van diens plaats in de wereld. Het is een even psychische
als metafysische ‘ongeborgenheid’ die hier tevoorschijn komt. Die zit ook in de dan
gekozen woorden: ‘Alles heeft zich onder die trap in mij samengetrokken. Tot er
geen ruimte meer was waarin ik volume innam.’
Menno van der Pol herinnert de ik-figuur van De kat achterna er aan dat zij in
haar middelbare schooltijd eens het schaakbord omgooide omdat de spelers niet
genoeg aandacht voor haar hadden. Deze ondubbelzinnige reactie op het feit dat ze
veronachtzaamd wordt is een uitzondering; meestal trekt ze zich terug of gaat liegen.
Dat liegen levert schuldgevoelens op en een permanente staat van onrust omdat de
ontmaskering steeds ophanden lijkt. Met uitzondering van de vertelster in Utopia,
waarin dit motief niet aan de orde is, willen de hoofdpersonen in Meijsings werk
allemaal aandacht en het liefst het middelpunt zijn, alsof ze alleen dan worden
bevestigd in hun bestaan.
Het al dan niet denkbeeldige idee dat er voor hen geen plaats is in de wereld maakt
de ik-figuren tot uitzonderingen, en daarvoor is in hun wereld geen ruimte. Om toch
te krijgen wat ze hebben willen bedienen ze zich van leugens en van hun charmes.
Ze spelen een gevaarlijk spel, houden goed en kwaad niet meer uit elkaar en gaan
zichzelf daarom tegenstaan, terwijl op de achtergrond schuldgevoel woekert. Dat is
het geval met de ik-figuur in De kat achterna in haar verhouding met Eefje, Menno
en haar moeder. Maar in de drie romans Robinson, De kat achterna en Tijger, tijger!
is die uitzonderingspositie iets paradoxaals: zij wordt als pijnlijk ervaren, maar ook
verheerlijkt en gezocht in anderen.
Leugens en het aanwenden van charmes vindt men met
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name in verhalen als ‘De hanen’ en in de romans De kat achterna en Tijger, tijger!.
Charme is een eigenschap en een veroveringsmiddel waarin echtheid en onechtheid
onontwarbaar verenigd kunnen zijn; het is de onechtheid ervan die haar maakt tot
een gedaante van de verbeelding. Bij Meijsing zijn de charmes van de hoofdpersonen
een deugd die een nood verbergt: met die charmes kunnen zij krijgen wat ze met hun
echte eigenschappen niet bereiken. In ‘De hanen’ wordt er met een triomfantelijke
bravoure over gedacht. In dat verhaal vertelt de ik-figuur wat hem ter ore is gekomen
over zijn echte, overleden vader. Dat was een man die ‘de republiek van zijn charme
wilde vestigen’. Van een foto leest hij af dat hij van ‘niemand hield, niet eens van
zichzelf’. De ik-figuur idealiseert deze vader, omdat hij als buitenechtelijk kind in
een positie is geraakt waarin het gebruik van charmes en het je anders voordoen dan
je bent middelen zijn geworden om staande te blijven. Hij zegt over zijn vader: ‘goed
en kwaad waren niet te onderscheiden begrippen voor hem. Je gehaat maken is
hetzelfde als je geliefd maken. Het enige dat telt is macht, subtiel uitgespeeld, nooit
als zodanig herkend door anderen, de macht van het middelpunt te zijn.’
Liegen en het tentoonspreiden van charmes zijn verdedigingsmiddelen met een
aanvallend karakter. Ze spelen zich voornamelijk in het hoofd van de ik-figuren af.
Om zich te verdedigen tegen de aandacht die niet zij maar Eefje krijgt (in De kat
achterna), zegt de ik-figuur dat Eefje haar balletschoenen heeft gestolen; later verraadt
ze haar omdat Eefje zich nauwelijks om haar bestaan bekommert en teveel opgaat
in een leven dat buiten haar omgaat. Over dat verraden wordt gezegd: ‘Ik had getoond
dat haten en liefhebben, verdedigen en verraden, niet zoveel uit elkaar liggen. Ik had
me zelf duidelijk gemaakt
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dat ik niet de dupe van een situatie hoefde te worden, doordat ik van een steeds groter
wordende afstand naar mensen die ik liefhad keek. Ik kon daden stellen. Ik kon
ingrijpen. Ik bestond.’ Het verraad is hier niet alleen het gevolg van de
verontachtzaming door Eefje. Het is ook iets dat niets met Eefje te maken heeft. Het
is een daad die tegen de gewone gang van zaken in de wereld, waar zij zich geen
onderdeel van voelt, ingaat. Een ‘aardige’ daad zou nauwelijks opvallen en het zou
tevens de indruk kunnen wekken dat ze op goede voet staat met de wereld. Door het
verraad laat ze blijken dat dat niet zo is en dat geeft haar tegelijk het gevoel dat ze
bestaat, in haar eigen wereld.
Dit verraad speelt zich in de jeugd van de vertelster af, maar onechtheid, liegen
en het spelen van een spel beheersen haar ook als volwassene. Als de vertelster in
De kat achterna tien jaar na het verraad verliefd wordt op Menno van der Pol - de
vriend van Eefjes broer, iemand waar Eefje een speciale relatie mee had en die later
uitliep op een verhouding - is dat een oprechte verliefdheid. Toch twijfelt ze
voortdurend en vraagt ze zich af of er geen sterke onbewuste motieven meespelen:
wilde ze met deze verliefdheid niet alsnog bewijzen dat ze tot de wereld van Eefje
behoorde en wraak nemen? Ze heeft het gevoel een spel te spelen. Spelen haar
herinnering en verbeelding haar geen parten?
Het liegen heeft in De kat achterna ook een vriendelijker vorm in de illusies die
de vertelster zich maakte toen ze verliefd werd op haar ‘indiaan’, de man waarmee
ze naar Canada gaat en het land waar ze na een jaar teleurgesteld van terugkeert in
het begin van de roman. Als Menno van der Pol haar naar aanleiding van een van
haar vriendelijker ‘leugens’ zegt ‘Hebje het nooit afgeleerd dingen te bedenken die
niet waar zijn?’ voelt ze zich van top tot teen
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betrapt. Ze leeft zo in haar aardige en boosaardige verbeelding dat ze het gevoel
heeft dat hij haar doorheeft. Het is een opmerking die ze betrekt op haar hele bestaan.
Zoals vaker als er voor het gevoel van de ik-figuur sprake is van een ‘ontmaskering’,
reageert ze erop met een fysieke reactie: door te blozen, hartkloppingen of opkomende
tranen. Als Menno zegt dat het bedenken van onware dingen haar ‘grootste charme’
is schiet de dubbelzinnigheid van deze opmerking als een steekvlam door haar heen.
Zij weet zelf dat het niet allemaal even charmant is wat zij bedenkt.
Of Menno van der Pol iets van deze dubbelzinnigheid aanvoelt wordt in het midden
gelaten. Wel schijnt hij te bevroeden dat er iets in haar omgaat dat haar bijzonder
maakt. ‘Toch had je ook iets waardoor we er ons altijd bij betrokken voelden’, zegt
hij over haar. Het is alsof hij op dat moment iets begrijpt van haar gevoel niet in de
wereld thuis te horen en de relatie die dat heeft met de ‘onware bedenksels’.
In Tijger, tijger! hebben het verbergen van motieven, het liegen en het vermommen
nog een brozer en strijdbaarder karakter. De ‘professor’ in die roman noemt de
ikfiguur gemeen en loederachtig. Ze wil weten waarom iemand zo'n raar baantje als
het ordenen van een vreemd familiearchief aanneemt. De ik-figuur komt niet voor
de draad met haar motieven. Die zijn voor haarzelf even dwingend als duister, en in
ieder geval van een soort die men het liefst aan niemand bekent. Het aannemen van
dat baantje is een daad voor eigen risico en, hoewel niet gelijk aan het verraad van
Eefje, toch van dezelfde soort: voortkomend uit even diepe lagen van haar bewustzijn.
Ze weet heel goed dat ze de professor het gevoel geeft iets te verbergen en dat ze
een achterbakse indruk maakt. In
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Tijger, tijger! behoort de ‘verbeelding’ tot de verborgen wereld van de ik-figuur. De
tegenstelling tussen de werkelijkheid en de heimelijke wereld van de verbeelding is
groter en scherper dan in De kat achterna. De titel van het boek suggereert het gevaar
dat de buitenwereld of de werkelijkheid vormt.
Het verslag van haar werk als archivaris van de ‘glas-familie’ wisselt de ik af met
herinneringen aan haar moeder, familie en jeugd. Voor haar moeder is zij altijd in
de eerste plaats een ‘aanstelster’ geweest. Aanwijzingen dat zij wezenlijk anders
behandeld werd dan haar broertjes worden niet gegeven. Oorzaken voor haar
‘aanstellerij’ worden evenmin gegeven, behalve dat zij altijd te horen kreeg dat ze
zoveel leek op haar rebelse tante Lotte, een zuster van haar moeders moeder. Door
wat de ik over deze tante te horen krijgt gaat ze zich heimelijk met haar identificeren.
Daardoor ontstaat het isolement: zij wil zijn zoals die tante Lotte, die met haar ouders
brak en een leven als bohémienne ging leiden, een beslissing die zij met enige luister
omgaf door op de dag van haar vertrek een grote spiegel van een trap te laten vallen.
De uitroep ‘überall Glas, überall Glas!’ klinkt nog decennia na in de familie. De haat
en de angst van de ik-figuur richten zich op haar moeder die slechts schamper over
die tante praat. De tante wordt een imaginaire strijdmakker, wederom een bron van
idealisering en fascinatie.
In haar jeugd voelde de ik-figuur in Tijger, tijger! zich permanent schuldig omdat
ze voortdurend met gedachten in haar hoofd liep waar anderen geen weet van mochten
hebben. Op haar katholieke school wordt op een manier gedacht die haar bekend
voorkomt: het denken in metaforen. Een hostie stelde het lichaam van Christus voor,
een eeuwen geleden gestorven heilige zou je hand vasthouden. Dat was óók een
manier om de werkelijk-
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heid anders te zien dan hij is en Meijsing wekt met de nadruk op dit ‘katholieke
liegen’ de indruk dat er verband is tussen de verbeeldingskracht van de ik-figuur en
dit soort ‘liegen’. Door deze manier van denken wordt de verbeelding werkelijkheid.
De verbeelding wordt ook werkelijkheid als er voorgelezen wordt uit het Jungle
Book van Kipling. Daarin komt het verhaal voor over de tijger Shere Khan, het beest
dat de angst in de wereld bracht omdat het de eerste was die in de jungle doodde
zonder noodzaak. Dat verhaal brengt haar op een gedachte: ‘Had ik niet al vaak de
tijger door het behang zien komen?’ Om deze tijger, de angst, te doden ziet ze maar
één mogelijkheid ‘en dat was zelf de jongen M. te zijn’, de jongen die Shere Kahn
bij Kipling doodt.
Door zich voor te stellen dat ze de jongen Mowgli is stroomt er moed en
onverschrokkenheid in de ik-figuur. Daardoor is ze in staat om te liegen wanneer ze
dat nodig vindt. Niet alleen in letterlijke zin - zeggen datje een lekke band had als je
te laat op school komt - ook in de zin van doen alsof, het heimelijk gadeslaan van
anderen, zoals haar moeder, het koesteren van verlangens die niet uitgesproken
worden, rondlopen met angstgevoelens, het achterhouden van motieven. ‘Het zijn
de leugens’, denkt de ik-figuur als ze tegenover haar tijdelijke werkgeefster Mevrouw
Vrouwenvelder zit, ‘die mijn leven begeleiden. Ik hanteer ze als lans en maliënkolder
tegelijkertijd. Ik leef bij de gratie ervan. Ik zou niet weten wat ik zonder zou moeten.’
Niet alleen tegenover haar moeder voelt ze zich permanent aan iets schuldig, ook
tegenover de professor. Ze staat altijd in de startblokken zich ergens tegen te
verdedigen ‘terwijl ik nog geen idee had wat de aanklacht kon zijn.’ Wordt er ergens
met deuren geslagen dan denkt ze onmiddellijk dat het met haar te maken heeft. De
verdediging is ‘vertrouwd gebied. Want de leugen, lieve God,
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dat was de gier voor mijn grond... Ik zou er doctor honoris causa in moeten worden.
Het is wat ik het duurste zal verkopen.’
Hoe ver dit ‘liegen’, verbergen en achterhouden gaat illustreert de passage in De
kat achterna waarin de ik-figuur op haar kamer aan het vrijen is met Menno van der
Pol. De liefkozingen worden zo hevig dat zij zichzelf erin dreigt te verliezen. Er staat
dan: ‘Niet die tederheid, niet die zachtheid, daar kan ik niet tegen. Je moet me niet
aanraken, je moet niets waar maken.’ Waarom er door deze tederheid niets waar
gemaakt mag worden heeft alles van doen met haar onzekerheid en de behoefte niet
met zichzelf voor de dag te willen komen. Een beslissing zou haar definitief in de
werkelijkheid opnemen en de ruimte voor haar verbeelding begrenzen. In Tijger,
tijger! wordt de herinnering opgeroepen aan het zien van Shakespeare's toneelstuk
As You Like It. Dat bezorgt de ik-figuur op twaalfjarige leeftijd het besef ‘dat je nooit
moest verraden wie je was.’ Aan het slot van Tijger, tijger!, wanneer de ik-figuur de
strijd met haar moeder heeft geleverd, wordt in één zin duidelijk gemaakt wat er
achter haar verbeelding, het liegen, vermommen en idealiseren schuilgaat. De
seizoenen spelen bij Meijsing altijd een belangrijke rol; in deze zin is het de zomer
als een bron van verwachtingen. De ik-figuur bevindt zich in Venetië, maar ook daar
is het niet altijd zomer. Als ze aan het water zit en ziet hoe de zon pogingen doet
door te breken staat er: ‘Alsof het nog even kan tonen waar we uitzicht op hebben
voordat de mist van de winter onze ogen definitief naar binnen keert en ons achterlaat
met wanhoop en klacht, zonder de vrolijke vermomming dat we zijn wat we niet
zijn.’
Alles wordt in het werk van Doeschka Meijsing in beelden en associaties uitgedrukt.
Alles is wat het is, maar het
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is ook iets anders, iets met een symbolische waarde waardoor het een filosofisch
licht werpt op de werkelijkheid. Door haar lichtvoetige, altijd enigszins aan de
werkelijkheid ontstegen stijl wordt de betekenis die aan de werkelijkheid wordt
verleend niet zwaarwichtig. Hoe melancholischer de waarheden zijn die ze wil
oproepen, hoe verhullender en suggestiever ze gaat schrijven, waardoor die
waarheden, als ze worden herkend, nog duidelijker lijken uit te komen. Hoe heviger
de opgeroepen emotie, hoe meer de verbeelding er een vorm aan zal geven die effect
heeft bij de lezer.
In de waaier van met de verbeelding samenhangende motieven nemen de
herinnering en de tijd een speciale plaats in. Waar de werkelijkheid zozeer door de
verbeelding wordt bepaald wordt de werkelijkheid van plaats en tijd relatief. De
verbeelding is iets onbegrensds. De herinnering doorbreekt het besef van tijd. In de
vijf boeken van Meijsing is de herinnering alomtegenwoordig als iets dat heimwee
en verlangen opwekt, maar ook als een doem wanneer het gaat om iets dat de
ik-figuren zich liever niet willen herinneren. Deze twee emoties lopen voortdurend
door elkaar heen met een willekeur waar de ik-figuren geen macht over hebben:
‘Vergeleken bij de toekomst is het verleden vol licht dat nu eens hier op, dan weer
daar op valt.’ (Vergelijk Nootebooms uitspraak: ‘De herinnering is een hond die
gaat liggen waar hij wil.’) Dit veroorzaakt de melancholieke zekerheid dat het verleden
niets aflegt en alles altijd terug kan komen. Voor de herinnering ben je nooit veilig.
Dit is een algemene karakteristiek van de betekenis van de herinnering. Een aspect
hiervan is het besef dat over aangename herinneringen een somber waas hangt omdat
ze ver af staan van de oorspronkelijke emoties die ze opriepen. De glans ontbreekt
er aan. Dit aspect beheerst het
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verhaal ‘Temporis acti’ (De hanen) waarin de hoofdpersoon aanvankelijk aan de
hand van Augustinus denkt dat het geheugen een schatkamer is waar men terecht
kan wanneer men iets opnieuw wil beleven. In dit verhaal zit de hoofdpersoon in een
bibliotheek en valt dertien jaar terug in de tijd bij het zien van een meisje dat haar
herinnert aan een lerares van vroeger. Het lukt haar niet de tijd te overbruggen met
deze Lisa, ook na anderhalf jaar niet: ‘het enige waarnaar ik bij haar op zoek ben is
die bepaalde lichtval in haar ogen, die me misschien kan doen denken dat er geen
tijd bestaat.’ Als het niet lukt om die lichtval in haar ogen te zien krijgt Jorge Luis
Borges gelijk, want hij heeft het over ‘de erosie der jaren’ en noemde ‘tijd en
vergetelheid twee grootheden die ons onbegrip dekken.’ Dat andere aspect, dat je
voor de herinnering nooit veilig bent, beheerst De kat achterna. Het geheugen wordt
daarin vergeleken met dat van olifanten, die na veertig jaar nog weten wat hun is
aangedaan. Het is niet alleen door het feit dat ze Eefje eens verraden heeft dat de
hoofdpersoon in deze roman zwaar en vol doorwerkende herinneringen als een olifant
(‘plom, plom’) het boek uitloopt. Deze moeizame gang ontstond op de dag dat ze
besefte herinneringen te hebben, het moment waarop ze ‘niet meer met de tijd overweg
kon.’ Daarvóór bestond er nauwelijks tijd en liep ze door de dag ‘als een prinsje dat
de tijd afmat aan de snelheid waarmee een reep chocolade werd opgegeten.’ Het
niet meer overweg kunnen met de tijd valt hier samen met het besef niet in de wereld
thuis te horen. De concrete herinneringen aan het verraden van Eefje, de identificatie
met het gestenigde poesje, en de pijnlijke bewustwording dat de wereld is zoals hij
is bevestigen dit gevoel. Evenals de ontdekking, het inzicht, dat haar vader iemand
is die de ‘melancholie overwonnen heeft’ en zij niet.
‘Langs welke weg schuift het geheugen dat het me aan
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een zinnetje herinnert’, vraagt de hoofdpersoon in Tijger, tijger! Meijsing laat de
lezer acht pagina's op dat zinnetje wachten; het is een van de manieren waarop ze
bij de lezer een verwachting wekt, zoals dat eigenlijk in al haar werk gebeurt door
de herhaling en terugverwijzing van motieven en beelden. De structuur van haar
manier van vertellen spiegelt zich in de aard van het geheugen van de ik-figuren.
Het zinnetje dat in het geheugen van de ik-figuur verschijnt is ooit uitgesproken
door haar oorspronkelijk Duitse moeder. Het is een Duits zinnetje dat zij tegenover
haar moeder herhaalt om haar op die manier te herinneren aan het feit dat ze drie
jaar geleden de professor heeft afgewezen en haar naam niet meer wil horen. Alle
woede hierover komt weer boven, gevoed door de jarenlang verstoorde relatie met
haar moeder. Het opkomen van die zin illustreert de onveiligheid van het geheugen.
De hele roman staat in dat teken: het baantje bij Mevrouw Vrouwenvelder is slechts
een alibi om het geheugen (een soort archief) van een andere familie te ordenen. In
werkelijkheid is ze bezig het archief van haar eigen geheugen te ordenen, er althans
vat op te krijgen. Ze hoopte een familiegeschiedenis aan te treffen waarin continuïteil
zat, maar ze vond de papieren van een neergang, de te vroege dood van de zoon
Jacob en een laatste overlevende met een slecht en selectief geheugen. De ontdekking
van Jacob, die net als zij door zijn gedrag en denkbeelden uit de familie dreigde te
vallen, bezorgt haar niettemin een medestander, ook al is hij dood. Een neef van de
familie zegt dat ze op hem lijkt.
In De kat achterna zegt de hoofdpersoon: ‘alles uit mijn verleden gaat mij aan,
op een speciale manier. Alsof ik er afstand van gedaan had maar gedoemd was ernaar
te blijven kijken.’ In Tijger, tijger! is ‘herinneren de oorlog
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met het verleden’ en in het verhaal ‘Zwaluwen’ (Utopia) staat: ‘Ik zit vast aan een
lange draad die gevierd wordt... Ik ben vrij om te gaan en staan waar ik wil. Maar
één ruk aan de draad, zoals father Brown zegt, is genoeg om me te herinneren dat ik
vast zit, dat ik elk moment teruggehaald kan worden naar het begin.’ ‘Zwaluwen’
laat goed zien langs welke weg het geheugen bij Meijsing te werk gaat: via de weg
van de associatie. De ik-figuur krijgt van haar collega Thomas, met wie ze aan het
Woordenboek der Nederlandsche taal werkt - in één kamer, aan tegenover elkaar
staande bureaus - een antiek Grieks muntje dat hij heeft meegenomen van vacantie.
Hij vertelt haar over die vacantie en details roepen bij haar de Griekse lessen in
herinnering, in het bijzonder het vertalen van Xenophons Anabasis, waarin de soldaten
van Alexander aanvankelijk niet meer geloofden ooit nog thuis te zullen komen, tot
ze op een dag een heuvel bereiken. Als ze daarop uitkijken zien ze de zee, thalassa,
thalassa!, die ‘hen belooft naar het moederland terug te dragen.’ De ik-figuur gaat
met deze herinnering terug naar een punt in het verleden, niet naar het moederland
(‘Riep ik ooit Thalassa, thalassa? Nee moet het antwoord zijn’), maar naar de Griekse
lerares: ‘Twee keer per week bereikte ik na de Griekse lessen de heuveltop met het
uitzicht op de zee die alle kleuren blauw aannam in haar ogen.’ Op de dag van het
eindexamen bedankt de ik-figuur de lerares, zoals de anderen, met een hand en een
‘dank u wel’, maar vraagt zich onmiddellijk vertwijfeld af of dit nu betekent dat nu
‘alles op zou houden’. Dat is niet het geval, wat haar betreft, want als ze de lerares
jaren later op straat tegenkomt is de herinnering nog levend. Een pijnlijke ontmoeting,
en een aanslag op de illusies die de verbeelding zich kan maken, want de lerares
herkent haar niet.
Geen van de boeken van Meijsing laten zich terugbrengen
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tot één thema, daarvoor zijn de motieven te talrijk, bovendien keren ze in elk boek
terug. Van Tijger, tijger! zou men hoogstens kunnen zeggen dat daarin de herinnering
een overwegende rol speelt; van Utopia of de geschiedenissen van Thomas dat daarin
de tijd overheersend is. De ‘geschiedenissen’ zijn de verhalen van en over Thomas
die worden verteld aan de twee tegenover elkaar staande bureaus in een kantoortje
van het Woordenboek der Nederlandsche taal. Deze eenheid van plaats en tijd is van
betekenis omdat op die plaats verhalen worden verteld, herinneringen boven komen
en gedachten worden ontwikkeld die zich nu juist niet om tijd en plaats bekommeren.
Althans voor wat de ik-figuur betreft, voor Thomas bestaat er wel zoiets als tijd. Of
beter: dat beweert hij, in de praktijk blijkt dat wel mee te vallen. De negen verhalen
hebben allemaal iets met de tijd te maken. De ikfiguur heeft er moeite mee omdat
haar gedachtenleven en emoties zich er niets van aantrekken. Haar verbeelding kent
geen grenzen. Dat neemt niet weg dat zij zich wel van de tijd bewust moet zijn: zij
ziet de tijd aan het werk in mensen die ouder worden, in verval, dingen die breken
of stukgaan, geluk dat slechts van korte duur is. De tijd is al aanwezig in de titels
van de verhalen, die bijna allemaal sprookjesachtig zijn: ‘Het kleine geitje’, ‘De
sneeuwkoningin’, ‘De laarzen van het geluk’, ‘De man met de gouden hoed’. In het
eerste verhaal valt de tijd stuk in de vorm van de klok van de grootvader, en het is
alsof hij daarmee voor de rest van de verhalen afwezig of het probleem van de
ik-figuur is geworden. Binnen de vriendelijke sfeer in het kamertje wordt een milde
strijd tussen de twee geleverd over de vraag of er toeval bestaat, of hoe realistisch
men moet zijn. Voor de ik-figuur zijn deze thema's verbonden met herinneringen,
verlangens en teleurstellingen die, door wat Thomas vertelt, in asso-

Carel Peeters, Houdbare illusies

37
ciaties boven komen. De verhalen die Thomas vertelt bewijzen het bestaan van de
wetten van de verbeelding. Het verhaal over de jarenlang ingevroren geologe, het
verhaal over de man met de gouden hoed die in een volksverhaal opduikt, het verhaal
van de oude man op de Nantoena-eilanden die vertelt over Alexander de Grote:
allemaal leveren ze het bewijs dat het verleden eeuwenlang de tijd kan trotseren. Dat
deze verhalen de tijd trotseren heeft te maken met de menselijke verbeelding die
deze verhalen gebruikt om er haar angsten en verlangens in te projecteren. Dat is
wat de ik-figuur aan Thomas probeert duidelijk te maken. Wat ze voor de ik-figuur
ook bewijzen is dat er blijkbaar toch íets bestaat dat duurzaam is en zich niet aan de
tijd stoort. De realiteit vormt hiermee een contrast. Daarin is alles van tijdelijke aard.
Dat is de strekking van het verhaal ‘De laarzen van het geluk’. De schoenen markeren
voor de ik-figuur afgesloten perioden uit haar leven. De berg met schoenen wordt
almaar groter en daarmee de last van het verleden: ‘als die naar beneden komt...’
De dingen hebben bij Meijsing altijd twee kanten: een zwaarmoedig makende en
een hoopgevende. Het verhaal heet niet voor niets ‘De laarzen van het geluk’. Die
schoenen kunnen de dragers zijn van iets nieuws en als Thomas op zijn nieuw
gekochte schoenen rondstapt is het ‘alsof we geen bezwaarde stappen meer achter
ons hebben.’ In De kat achterna liep de ik-figuur nog met zware voeten (‘plom,
plom’) uit het boek; bovendien is het kopen van de schoenen het initiatief van de
ik-figuur in dit verhaal. Het toeval heeft in deze verhalen ook twee kanten. De
ik-figuur gelooft er in, Thomas niet. Aan het toeval geloven wil zeggen dat de
‘werkelijkheid’ niet zo serieus genomen wordt: door het toeval is nog alles mogelijk.
Deze wijsheid heeft echter wel zijn consequenties want het toeval
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kan voor vervelende verrassingen zorgen - maar ook voor prettige. Dat risico wil de
ik-figuur in Utopia lopen. Als Thomas in het laatste verhaal door een ziekte die hem
toevallig treft dood gaat krijgt ze te maken met een vervelende consequentie van het
toeval. Prettig is daarentegen de onverwachte liefdesnacht met een Amerikaanse in
het verhaal ‘De man met de gouden hoed’.
De sprookjesachtige verhalen die Thomas vertelt zijn verhalen waarin de mensen
hun verlangens of hun angst hebben geprojecteerd. In ‘Het Egyptisch rijbewijs’ vindt
de ik-figuur een ooghaartje tussen haar fiches en mag daarom drie wensen doen.
Tegen Thomas zegt ze dat hij toch niet in zulke dingen moet geloven, dat is toch
kinderachtig. Maar zelf gelooft ze erin met het laatste restje irrationele hoop dat in
haar is. Er staat: ‘Er zitten in mij automatismen waar mijn verstand honend om lacht
maar waar een ander plekje in mijn lijf - ergens ter hoogte van het middenrif - zich
met vuistjes aan vastklampt.’
In het verhaal ‘De man met de gouden hoed’ zegt de ikfiguur schertsend dat ze
bezig is met het schrijven van het vierde deel van De wetten van de verbeelding. Dat
ze schrijft is dan nog niet eerder ter sprake geweest. Aan het slot van het laatste
verhaal, ‘De reis’, blijkt welke betekenis dit schrijven heeft en waarop het ‘Utopia’
van de titel slaat. Het heeft te maken met het stukvallen van de tijd in de vorm van
de klok van de grootvader in het eerste verhaal en het vallen van een muziekdoosje
in het laatste. Het Utopia is de tijd tussen het heel zijn van iets en het stukvallen:
‘Misschien is die miniem kleine tijd het enige waar ik in geloof... Ik beloof je
Thomas... dat ik de tijd langer zal maken dan ie is door te vertellen hoe we waren
toen we hier tegenover elkaar zaten.’
Als schrijfster wilde de ik-figuur de tijd waarin iets van duurzaam geluk de kop
op stak langer maken, dat wil
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zeggen: door middel van de verbeelding.
Het slot van dit laatste verhaal vertoont opvallend veel overeenkomst met het slot
van ‘De gemeenschap der heiligen’ uit De hanen. Daarin is ook sprake van het
verdwijnen van een gelukkige periode: ‘Heel ons leven is toch een labyrint waar
Jonathan een ingang is binnengeslopen en ik een andere, waar ik korte tijd ben
tegengekomen wat eeuwig had moeten zijn, en waarvan ik weet dat de kans afwezig
is dat iets je er twee keer toevalt.’ En ook hier is het verlangen aanwezig die tijd
langer te maken.
Het vierde deel van De wetten van de verbeelding is Utopia of de geschiedenissen
van Thomas. Die wetten beheersen daarom alle negen verhalen: het wegvallen van
de tijd, de actualiteit van de herinneringen, de sprookjesachtige verhalen, het
associatieve denken van de ik-figuur. Ze zitten ook in de werkzaamheden die ze
verrichten. Het systeem waarmee zij hun bronnen verantwoorden tijdens hun werk
aan het Woordenboek wijkt af van het systeem dat algemeen in gebruik is op het
kantoor. Binnen dat kantoor spelen ze een schimmige rol, alsof ze er niet echt bijhoren.
De werkelijkheid bevindt zich in hun kantoortje en in wat ze elkaar vertellen. Omdat
ze vanwege hun werk toch tot die grote echte werkelijkheid behoren spoort Thomas
zichzelf en de ik-figuur bij herhaling aan toch eens aan het werk te gaan. Het Utopia
bevindt zich niet in hun werk, maar in wat ze elkaar vertellen en wat ze daarbij
denken.
Tegenover dit Utopia staat de werkelijkheid waarin het realiteitsprincipe heerst.
Dat is het rijk der onmogelijkheden waarin het verlangen dood loopt. Er treden
verschillende personages in het werk van Meijsing op die dit realiteitsprincipe
vertegenwoordigen, zoals we zagen: de professor in Tijger, tijger!, de vader in De
kat achterna en
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mevrouw Schoenmakers in dezelfde roman. Bij de vader voelt de ik-figuur een grote
afstand, voor mevrouw Schoenmakers voelt ze een weerspannige genegenheid. Ze
probeert het systeem in het realistische denken van haar vader te ontdekken en
daarmee van alle mensen die niet zo denken als zij. Ze wil dat systeem op de knieën
krijgen door er haar eigen ‘systeem’ tegenover te zetten. Haar vader ziet slechts
realiteiten, zij mogelijkheden: ‘Het begint met een illusie. Gebogen over boeken,
onder lamplicht, in de geur van macaroni en sigaretten, wordt er gebouwd aan
mogelijkheden die altijd noordelijk of zuidelijk van de eigen stad liggen.’ In dat
gebied buiten de eigen stad ‘ligt een koninkrijk voor een paard, daar is de tijd out of
joint, daar gaan de zon en de zee bliksemend open. Het alfabet van de
wereldbibliotheek doet lemen dromen in leven veranderen.’ De mensen die erin
optreden maken beminnelijke en theatrale gebaren, ‘maar ze hebben altijd iets dat
naar buiten wijst, naar een andere richting dan die van de eigen stad.’ Waar de
ik-figuur van De kat achterna het hier over heeft is iets aan de horizon van haar
bewustzijn. Het is een manier van denken die gekleurd wordt door de ‘realiteit’ van
de mogelijkheden. Het is de vorm die het verlangen aanneemt: ‘Het verlangen is de
stijl van de eeuwigheid. De manier waarop men schrijft, of verlangt, of droomt. Niet
de manier waarop men is.’
Het verlangen als ‘de stijl van de eeuwigheid’ is inherent aan de stijl van Meijsings
proza, zoals we al gezien hebben. Het maakt er de vitaliteit van uit. Evenals de
verbeelding komt het verlangen in verschillende gedaanten voor, bijvoorbeeld in de
vorm van identificatie en fascinatie. Wie zich identificeert met iemand of door iemand
wordt gefascineerd is op dat moment niet wat hij is, maar wat hij zou willen en
kunnen zijn. Dat is het geval met Robinson die alle heerlijkheden ziet gepersonifieerd
in de
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Duitse lerares Johanna Freida, iemand die haar ‘heerlijke visioenen van dichtgeslagen
deuren en woedende anarchisten’ gaf. Johanna Freida valt tussen de bezadigde leraren
uit de toon, heeft eigen ideeën over het onderwijs, is in staat om hevig verliefd te
worden (op Robinsons vader) en is iemand die tegen de rector durft uit te vallen.
Mevrouw Schoenmakers, met wie de ik-figuur van De kat achterna in de bibliotheek
van het Duitse Seminarium werkt, is meer een bron van fascinatie. Zij is nuchter,
zakelijk, aardig, efficiënt en dat zou de ik-figuur ook wel willen zijn, tenminste op
de manier van Mevrouw Schoenmakers. Jacob, de vroeg gestorven zoon van Mevrouw
Vrouwenvelder in Tijger, tijger!, is een verwante. De brieven die de ik-figuur van
hem leest, gevonden in het archief, onthullen haar dat hij homosexueel was, een
enigszins losbandig leven leidde, tussen neus en lippen door studeerde en zijn vader
haatte. Allemaal zaken die de ik-figuur aanspreken, evenals de mededelingen over
Jacob gedaan door een neef: ‘hij was anders dan de anderen in de klas, feller,
extremer, onbetrouwbaarder ook.’
Een andere imaginaire compaan in Tijger, tijger! is de reeds eerder ter sprake
gekomen tante Lotte, iemand uit het schimmenrijk van de familieverhalen.
Overgeleverd werd hoe zij op een dag voor de spiegel had gestaan en ‘visioenen
kreeg van een verdorrende jeugd’, de spiegel oppakte en van de trap liet vallen. De
uitroep ‘Überall Glass, überall Glass’ moet zo lang nageklonken hebben in de familie
dat de ik-figuur hem zich herinnerde op het moment dat ze de advertentie zag waarin
werd gevraagd om iemand die het archief van een familie van glas-fabrikanten wilde
ordenen. Zo gaan immers de wetten van de verbeelding. De tante Lotte leidde een
tot de verbeelding sprekend leven, werd de bohémienne van de familie, werd
kunstenares, journaliste en stierf in het hamas, aan sifilis.
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Het verlangen in de zin van verliefdheid en liefde krijgt volledig gestalte in Robinson
waarin Johanna Freida door Robinson met puberaal fanatisme wordt begeerd. Maar
het treedt ook op in ‘Het denken cadeau’ (De hanen), het verhaal over de vriend die
naar Canada is vertrokken en de achtergeblevene een brief schrijft waardoor bij haar
gevoelens worden opgewekt die heviger zijn dan de gevoelens die ze had toen hij er
nog was, zodat de laatste zin van het verhaal luidt: ‘missen is heviger dan hebben’.
Iets vergelijkbaars speelt zich af in ‘De gemeenschap der heiligen’ met betrekking
tot de zich in Zuid-Amerika bevindende Jonathan. In ‘Temporis acti’ is het Lisa die
lang het verlangen van de ik-figuur in stand houdt omdat ze iets weg heeft van een
vroegere lerares. Weer een andere lerares is in ‘Zwaluwen’ in staat de ik-figuur twee
keer in de week het gevoel te geven dat ook de soldaten van Alexander de Grote
bekroop toen zij de zee zagen: dat ze naar het moederland zouden worden
teruggebracht. In een van de gesprekken met de tijdelijke geliefde Menno van der
Pol in De kat achterna beweert de ik-figuur dat de liefde ‘geen vorm van comfort’
is. De liefde ‘was het verlangen, en de lust, en de bevrediging daarvan. Maar de
meeste van deze is het verlangen.’
Alles wat niet door melancholie is omgeven staat in het teken van het mogelijke:
niet wat is, maar wat zou kunnen zijn bepaalt het bewustzijn van de ik-figuren. Het
is wat permanent aan de horizon lonkt. Werkelijke of verbeelde reizen komen als
uitvloeisel hiervan veelvuldig voor, evenals personen of situaties die de belofte van
reizen, van ‘weg’ in zich hebben. In het laatste verhaal van Utopia komt een bereisde
oom voor die op een dag in de huiskamer staat, aangekondigd door een geheimzinnige,
met fietstassen beladen motor. Hij geeft de ik-figuur - in deze herinnering een kleuter
- een houten olifant en be-
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looft haar dat ze, als ze groot is, mee mag naar het verre land waar de olifant vandaan
komt. De olifant wordt in de tent van haar bed - een adembenemende passage - streng
toegesproken en krijgt te horen dat ze erover zal denken of hij later met haar mee
mag.
Boven alle gedaanten die het verlangen kan aannemen torent het verlangen van
de schrijfster, waarover natuurlijk niets rechtstreeks in de romans en verhalen te
vinden is, maar dat bijvoorbeeld verhuld in de figuur van Eduard H. in De kat achterna
verwoord wordt. Hij koestert het verlangen ‘iets te willen toevoegen aan de immense
hoeveelheid bestaande dingen die iets bijeen hielden, of verklaarden, of verdraaiden,
of veroorzaakten.’ Dit is nauwkeurig de ambitie die uit Meijsings proza spreekt.
Deze ambitie lijkt veel op het ‘andere systeem’ waarover ze het heeft tegenover haar
vader als ze het verhaal over Dostojewski en zijn fort vertelt: het systeem dat de
melancholie met verbeelding en verlangens overwint en waarin ‘het alfabet van de
wereldbibliotheek lemen dromen in leven doet veranderen.’
De twee met elkaar strijdende motieven in Meijsings werk, het gevoel niet in de
wereld thuis te horen en het verlangen, lopen zozeer door alle romans en verhalen
heen dat ze op twee ver van elkaar afliggende plaatsen in identieke en karakteristieke
beelden worden gegoten. Beide beelden vertolken hoe vast die motieven aan het
schrijverschap van Meijsing zijn geklonken: in De kat achterna heeft de ik-figuur
een nachtmerrieachtige droom waarin ze al dertig jaar lang onnodig onder puin van
de oorlog ligt, terwijl men elders al dezelfde dertig jaar gewoon in vrede leeft. Deze
veelzeggende droom roept, als ze wakker wordt, de volgende gedachte in haar op:
‘Ook dit verdriet zat blijkbaar in me. Het riep om zich kenbaar te maken, het trok
van binnen met klamme handjes aan de spieren in mijn borst, van mijn keel.’
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In het verhaal ‘Het Egyptisch rijbewijs’ (Utopia) valt een ooghaartje op de pagina
van een boek waarin de ik-figuur aan het lezen is. Ooit heeft ze als kind geleerd dat
je dan drie wensen mag doen. Ze wil hardnekkig aan de betekenis en de werkelijkheid
van zulke verlangens toegeven: ‘In mij zitten automatismen waar mijn verstand
honend over lacht maar waar een ander plekje in mijn lijf - ergens ter hoogte van
het middenrif - zich met vuistjes aan vastklampt.’ De twee overheersende motieven
in Meijsings werk worden, zonder dat men zou kunnen denken dat de schrijfster het
zich bewust is, met vergelijkbare metaforen aangeduid: de ‘klamme handjes’ voor
de zwaarmoedigheid en ongeborgenheid, de ‘vuistjes’ voor het verlangen.
In Meijsings romans wordt met verbazing gekeken naar personages voor wie deze
zwaarmoedigheid en dit verlangen niet schijnen te bestaan. In De kat achterna, Tijger,
tijger! en Utopia is dat de grootvader, een praktische en technische geest en het idool
van de kinderen: ‘hij kon alles maken wat hij wilde, maar verzinnen kon hij niets.
Hij zei nooit: ik ben de kievit, nu ben ik de kwikstaart. Hij zei: zo fluit de kievit, zo
roept de koekoek.’ De zoon van deze grootvader is de vader van de ik-figuur in De
kat achterna en als zij vanuit haar ziekenhuisbed naar hem kijkt valt het haar op dat
hij op hem lijkt. Het is ook een man die de wereld in zijn hand heeft en kan kneden
naar zijn zin. Hij ‘heeft de melancholie overwonnen’. Mevrouw Schoenmakers is,
in hetzelfde boek, het praktische vernuft zelve en zij wordt geboeid gadegeslagen
omdat ze bovendien haar tol heeft betaald in het leven. Ook de professor in Tijger,
tijger! is zo iemand, zij ‘weet dingen’ en gelooft aan feiten in de geschiedenis.
Deze mensen vertegenwoordigen allemaal het ‘gewone’ waar de ik-figuren met
verwondering naar kijken als iets waar ze van afgesneden zijn, voorzien als ze zijn
van een
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totaal anders werkende geest. Met name in De kat achterna komt dat ‘gewone’
herhaaldelijk voor op de momenten dat de ik-figuur zich afvraagt wat er toch met
haar aan de hand is. Dan worden er vragen gesteld als ‘ik heb toch een goede
opvoeding genoten?’: ‘Geef toe’, zegt ze tegen zichzelf, ‘dat ik een huis heb met
gebeeldhouwde plafonds, een horloge dat de tijd digitaal aangeeft, een naam die bij
de PTT vele keren uit de computer valt, een oor dat naar Mozart weet te luisteren.’
Verder denkend kan ze niet anders concluderen dan dat er tussen alle mensen waarmee
ze als kind en meisje omging en haar zelf ‘geen onderscheid in vanzelfsprekendheid’
was. Waarom was alles dan toch niet goed?
De ik-figuren in het werk van Meijsing hebben, ondanks het gunstige gesternte in
opvoeding en omstandigheden, een andere geest dan de anderen. Ze voelen zich
schuldig, genegeerd, uitgestoten, achtergesteld en misplaatst in de wereld; met hun
verbeelding maken ze van deze nood een deugd. Ze zien wat anderen ontgaat,
betrekken het leed van de wereld op zichzelf, hebben inzicht in de tegenstrijdigheden
en de wanhoop van de wereld. In De kat achterna staat dat er een ‘onbeschrijflijke
nonchalance vereist’ is om de dingen zo in je op te nemen dat ze je geen kwaad
kunnen doen. In Utopia heet het anders, daarin staat dat ‘onze onverschilligheid
misschien het enige werkelijk dierbare is dat we bezitten’, een opmerking van
reddende gelatenheid nadat de ik-figuur tot in haar diepste vezels de waanzin van
een oorlog uit prestige meebeleeft via de kranten en de televisie. Nonchalance en
onverschilligheid zijn de ik-figuren niet gegeven. Wat ze wel kennen is ‘een
genadeloos mededogen’.
De cruciale passages in De kat achterna, Robinson, Tijger, tijger! en Utopia hebben
allemaal te maken met het besef niet in de wereld thuis te horen. Er klinkt, wat men
zou
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kunnen noemen ‘rouw’ in door om iets waarvan de ik-figuren zijn afgesneden. Met
haar liefde voor Menno van der Pol herstelt de ik-figuur in De kat achterna het feit
dat ze in het verleden buitengesloten werd. Ze stelt Menno vragen over zijn
verhouding met Eefje en met haarzelf, maar ‘wat ik bedoelde was dat ik opgenomen
wilde worden in een continuïteit’. In Tijger, tijger! leidt de confrontatie van de
ik-figuur met haar moeder in Venetië tot een climax waarin de verwijten over hun
verstoorde relatie boven tafel komen. Haar moeder heeft haar nooit serieus genomen
en als een aanstelster gezien. Wat ze haar moeder kwalijk neemt is ‘dat je me uit de
geschiedenis hebt laten vallen op deze manier.’
De verhalen die Thomas de ik-figuur in het tegelijk melancholische en
bemoedigende Utopia vertelt worden niet in onverschilligheid of met nonchalance
opgevangen. Ze bereiken de ik-figuur in het Utopia van hun kantoortje als berichten
uit een vertrouwde wereld waarin verbeelding werkelijkheid kan zijn. Het zijn
verhalen die als verhalen kunnen worden aangehoord, maar die associaties,
herinneringen en verlangens kunnen oproepen. Als Thomas commentaar levert op
het ‘lente-offensief’ van de ik-figuur dat bestaat uit het doen van
gymnastiekoefeningen in de vroege ochtend, en zegt dat ze zienderogen afvalt,
herinnert ze zich het schilderij waar ze eens ‘geschokt’ oog in oog mee heeft gestaan
in Florence. Het is een schilderij van Botticelli; ze herinnert het zich plotseling en
onvoorbereid en de afbeelding vertelt haar zonder omwegen wat haar bindt met de
figuur die er een centrale plaats in inneemt: ‘Een mooie Florentijnse Johannes de
Doper, jong genoeg om deel te hebben aan de vitaliteit van degenen rondom hem,
maar behept met een zwaarmoedigheid die hem buitensloot. Hij was buiten de
geschiedenis gevallen.’
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Oek de Jong:
Een jonge Faust en zijn moeder
Op de imaginaire geografische kaart van de Griekse mythologie stroomt al eeuwen
en eeuwen de rivier de Lethe. In het water van deze rivier zochten de goden
vergetelheid: dronken ze eruit dan raakten ze verlost van hun herinnering aan het
aardse bestaan. Deze rivier heeft, zoals wel meer zaken, gebeurtenissen en figuren
in de Griekse mythologie, een symbolische en psychologische betekenis. In het werk
van Oek de Jong speelt zij in verschillende gedaanten een ingrijpende rol, zowel in
een aantal verhalen in De hemelvaart van Massimo als in de roman Opwaaiende
zomerjurken. De Lethe wordt slechts een enkele maal door de hoofdpersoon van de
roman bij naam genoemd, maar is in diverse verschijningen aanwezig als de
uitdrukking van het verlangen dat het gedachtenleven van verschillende personages
bepaalt: het verlangen om weg te kruipen, te vergeten en gedachteloos te worden.
Aan dit verlangen willen ze toegeven en ze zoeken middelen om het te bevredigen,
maar vaak wordt er ook tegen gevochten, omdat het andere verlangens dreigt te
overwoekeren. ‘Dwaal door de onderwereld en vergeet. Lethe,’ zegt Edo Mesch in
een van de innerlijke monologen waarin hij zichzelf van goede raad voorziet,
‘Bewonder gedachteloos het avondlicht over de stad. Raak aan, hou van, open de
ogen en vergeet.’
Deze aansporing om onbevangen te leven komt voort uit
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zijn onvermogen om de steeds scherper wordende conflicten die in hem huizen op
te lossen: tussen gevoel en verstand, tussen macht en geweten, tussen obsessie en
redelijkheid, tussen rust en onrust, tussen hoogmoed en nederigheid, tussen natuur
en cultuur en tussen aanstellerij en authenticiteit. In deze tweestrijd is de Lethe de
verlokkende gedachteloosheid: weg van wat gevaarlijk is, weg van de noodzaak te
moeten handelen en verlost van de overspannen werkende hersens.
In het verhaal ‘De vogelmens’ heeft de Lethe de gedaante van een w.c. en een
badhokje. In dat badhokje trekt de kleine hoofdpersoon Otto zich terug als de helse
conflicten hem boven het hoofd groeien. Hij is op vakantie aan zee met zijn ooms
en tantes en hun kinderlijke aanhang. Zijn tante Anna en oom Kurt weten wel raad
met elke kleine afwijking van de regels die ze ingesteld hebben: de straffen reiken
van het ontwrichten van kleine oortjes tot publieke vernedering en aframmelingen.
Er staat: ‘Ik vond ook een plek waar je zowat in die andere wereld zat: ons badhokje
aan de voet van de duinen... Ik zonk weg in de stilte. De wereld waar ik vandaan
kwam, die overvolle wereld met zijn eeuwig ruisende zee, zijn joelende baders,
krijsende meeuwen, klapperende windschermen en vlaggen, en zijn ondraaglijke
hete zon, leek oneindig ver weg. Ik hoorde er niet meer bij. Ik zat roerloos, heel lang,
en wist zeker dat ik me heel dicht bij die andere wereld van oom Albert bevond.’
Oom Albert is in dit verhaal iemand waar Otto met grote verbazing en met angst
vermengde interesse naar kijkt: hij gedraagt zich soms plotseling als een krankzinnige
wanneer hij voor de kinderen voor vogel speelt. Ook in deze oom Albert huizen
drijfveren die met de symbolische en psychologische betekenis van de Lethe
samenhangen. Hij is de ‘vogelmens’, hij wil vliegen en fabri-
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ceert in het geheim ook vleugels. De kleine Otto interesseert zich zo voor hem omdat
hij zich totaal anders gedraagt dan zijn andere oom: hij heeft fantasie en verbeelding,
hij weet zich dus boven de gevaarlijke en banale werkelijkheid te verheffen, ook al
gaat dat soms gepaard met angstaanjagend vreemde buien. Voor dit soort onthechting
van de werkelijkheid interesseert Otto zich. Ook oom Albert heeft een plaats waar
hij zichzelf in ‘een andere wereld’ kan voelen: een bunker in de duinen, een vluchthol
waar oom Kurt en tante Anna geen weet van hebben. Otto vindt die plek en als hij
zich door het mangat laat zakken om zich bij zijn oom te voegen is de wereld vanaf
dat moment weer heel ver weg: ‘ik bevond me in een andere wereld waar ik meer
dan twee weken van gedroomd en naar verlangd had.’
In het prachtige verhaal ‘Rita Koeling’ heet de jeugdige hoofdpersoon Anton en
ook hij heeft een ruimte waar het gevaar niet binnen kan komen: een kast. Hij heeft
een grote liefde voor de juffrouw van zijn klas opgevat en om dat te maskeren haat
hij haar en gedraagt hij zich juist niet zoals zijn gevoel hem ingeeft. Juffrouw Groen
heeft een engelengeduld, een bijzondere voorkeur voor hem en gedraagt zich zo dat
ieder jongetje zonder verstoord gevoelsleven zou smelten van genoegen en ontroering.
De gevoelens van haat en liefde voor haar brengen Anton dagelijks in de war, zodat
hij hartstochtelijk naar huis, ‘naar mijn donkere veilige kast’ verlangt, ‘waar ik met
niets en niemand iets te maken had.’
In zijn kast beleeft Anton allerlei avonturen met juffrouw Groen, maar hij kan
haar daar onmogelijk iets van vertellen. Iets van deze fantasieën beleeft hij in
werkelijkheid met het meisje uit zijn klas, Rita Koeling. Maar ook in deze
‘verhouding’ laat hij de werkelijkheid niet echt binnen: hij wil zijn ‘verkering’ met
haar tot elke prijs ge-
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heimhouden, alsof het zich toch allemaal in zijn geliefde kast afspeelt.
In een verhaal dat een veel irreëlere sfeer ademt dan ‘Rita Koeling’, ‘De
onbeweeglijke Tze’, is de onzekere, onbetrouwbare en gevaarlijke werkelijkheid zelf
het onderwerp. Oek de Jong heeft dit verhaal voor de vijfde druk van De hemelvaart
van Massimo op essentiële punten veranderd, maar de betekenis onaangetast gelaten;
hij heeft het zo gewijzigd dat er een direct verband is ontstaan met Opwaaiende
zomerjurken. In dit verhaal bezoekt een man waarvan men mag aannemen dat hij
jong is op een zomeravond een andere man in een kamer. Door dit bezoek heeft hij
iets in zichzelf overwonnen want hij had zich voorgenomen de omgang met mensen
te mijden. De man in de kamer zit roerloos aan een tafel en groet hem niet als hij
binnenkomt. Als hij wat zegt is het om te praten over zijn toestand. Als de jongeman
een voet verzet wordt hij woedend: ‘Sta alstublieft stil! Mijn eigen bewegen vind ik
reeds onverdraaglijk. Ik haat beweging, het veranderen van de dingen. Mijn hand
vindt geen houvast, mijn voet geen steun. Daarom verlang ik naar onbeweeglijkheid
en houd ik me met niets bezig.’
De fascinatie van de jongeman voor deze onbeweeglijke Tze (wiens naam vaaglijk
verwijst naar de Taoistische filosoof Lao Tze) berust op verwantschap. Het irreële
karakter van het verhaal nodigt er toe uit de man te beschouwen als een personificatie
van de behoefte aan onbeweeglijkheid in de jongeman zelf. De gesprekken die ze
voeren voert de jongeman dus met een deel van zijn eigen geest. Hij zelf ziet nog
mogelijkheden om zich voor de werkelijkheid te interesseren en hij geeft daar
voorbeelden van. Het zijn ervaringen die hij de moeite waard vindt en die als
herinnering niet aan verandering onderhevig zijn. Toch zijn het ook weer geen
eclatante voor-
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beelden die het leven en de werkelijkheid verheerlijken; er zitten deprimerende kanten
aan. Om de man ‘van zijn onbeweeglijkheid los te weken’ probeert hij hem toch
bepaalde genoegens voor te spiegelen, zoals meisjes met opwaaiende zomerjurken:
‘Het geeft me een gevoel van onbekommerd zijn als ik zoiets zie.’
Maar als hij vertelt wat hij met zo'n meisje beleeft concludeert de man dat er dus
alle reden is voor zijn ‘aanwezigheid in deze kamer’. Hij vertelde dat hij met zo'n
meisje aan het vrijen was en bijna buiten zinnen raakte van genot, maar ‘dan word
ik bang, zonder duidelijke reden, ik schaam me voor mijn uitbundige tederheid, word
ook onzeker over de betekenis van mijn gevoelens, en laat haar los... Ga van me weg.
Of nee, blijf. Ga weg. Blijf. Tenslotte ontvlucht ik haar, vol haat en angst.’ Het andere
voorbeeld dat hij geeft om iets van de charmes van de werkelijkheid te laten zien is
het tafereel dat hij schetst van twee jongens en een meisje. De jongens zijn
respectievelijk negen en twaalf jaar oud, het meisje is dertien. Het meisje vraagt zich
af bij wie ze achterop zal gaan en kiest uiteindelijk voor de jongen van negen. Die
groeit van vreugde als hij haar handen in zijn zijden voelt. Maar tegelijk weet hij dat
ze juist bij hem achterop is gaan zitten omdat hij er nog niet echt bijhoort. ‘Waarom’,
zegt hij tegen de man, ‘spreken we nooit over dit soort dingen? Zijn ze soms minder
intetessant dan uw onbeweeglijkheid?’
Het meisje in de zomerjurk kan men in dit verhaal beschouwen als ‘de
werkelijkheid’. De onbeweeglijke man zegt over haar dat ze blijkbaar zowel
aantrekkelijk als angstaanjagend is voor de jongeman, en dat is zo. Ook de anekdote
over de jongens, de fiets en het meisje heeft die twee kanten: de vreugde van de
jongen en zijn teleurstelling. Ook in ‘Rita Koeling’ treffen we die ambivalentie
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aan: als juffrouw Groen met Anton zit te praten is zij voor hem ‘angstaanjagend en
tegelijk heerlijk dichtbij.’ Om deze ambivalentie op te heffen besloot de jongeman
in ‘De onbeweeglijke Tze’ weliswaar niet om zich nooit meer te bewegen en zich
nergens mee bezig te houden, maar wel de omgang met mensen zo veel mogelijk te
mijden.
De roman Opwaaiende zomerjurken wordt ook beheerst door tegenstrijdigheden en
tegenstellingen, in het bijzonder in het gedachte- en gevoelsleven van de hoofdpersoon
Edo Mesch. Hij is uit op een opheffing van zijn ‘gespletenheid’. Oek de Jong heeft
die gespletenheid op even subtiele als veelzeggende manier laten uitkomen in de
vorm van de roman. Hij wijzigt voortdurend het standpunt van de verteller: er zijn
stukken in de ik-vorm geschreven die overgaan in de hij-vorm en dat door de hele
roman; zelfs in één alinea kan deze verandering plaatshebben. Een ander aspect van
de vorm dat naar de inhoud verwijst is de wisseling van tijd: Edo Mesch wil emoties
van vroeger tot ‘heden’ maken. Op een iets algemener plan is de vorm van de roman
ook de uitdrukking van de manier waarop Edo's geest werkt. De Jong vertelt het
verhaal niet rechttoe rechtaan; hij breekt iets wat verteld wordt eenvoudig af en voegt
er herinneringen of andere gebeurtenissen tussen die in een later stadium pas hun
betekenis krijgen. Op de meest onverwachte momenten pakt hij iets weer op en vult
hij aan wat eerder is verteld. Het effect dat hij hiermee bereikt is dat de lezer de
gebeurtenissen en de gedachtenassociaties van de hoofdpersoon met elkaar in verband
gaat brengen, zich dingen moet herinneren en de betekenis aanbrengen.
Door deze vorm houdt Opwaaiende zomerjurken zichzelf in beweging. Het is
daardoor een ontwikkelingsroman
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waarin steeds een stap vooruit en een stap achteruit wordt gedaan. Die beweging
vormt weer een contrast met wat de hoofdpersoon eigenlijk wil: een bepaalde
bewegingloosheid bereiken die zowel voldoet aan zijn emoties als aan zijn opvatting
van de werkelijkheid. ‘Beweging in ruste’ wordt dit met een duidelijke filosofische
allusie genoemd. We krijgen de hoofdpersoon te zien in drie stadia van zijn leven:
als hij een jaar of acht is, als hij zeventien is en als hij midden in de twintig is. Voor
een ontwikkelingsroman is het over het algemeen niet erg functioneel dat de titel al
vrij aan het begin wordt verklaard. De titel heeft betrekking op iets wat zich afspeelt
in het eerste stadium, maar de dynamiek van de roman en het feit dat deze gebeurtenis
een rol blijft spelen door het hele boek, heffen dat bezwaar gemakkelijk op.
De opwaaiende zomerjurken doen zich voor als Edo Mesch als kleine jongen
achterop de fiets van zijn moeder zit tijdens een fietstocht die ze maken met de
buurvrouw, mevrouw Koelman, die op haar beurt haar zwakzinnige twintigjarige
zoon Teun achterop heeft. Dat deze jongen niet helemaal goed is kan Edo slechts
vermoeden. De hele weg ratelt de jongen met een stokje langs de spaken: ‘Maar toen
hield opeens het zenuwslopende geratel van het stokje langs de spaken op, was er
alleen nog het suizen van de wind, het fladderen van hun jurken en leek het of hij
zich na een lange aanloop in de lucht verhief en in plotselinge stilte wegzweefde.
Een onbeschrijflijk licht en ruim gevoel. Hij zat gewoon op die wiebelende
bagagedrager. Hij voelde de heupen van zijn moeder bewegen onder zijn handen.
Hij zag de gespierde benen van mevrouw Koelman. En die zomerjurken, nu eens
klevend aan hun benen, dan weer opbollend als kleine parachutes. Alles was gewoon
zoals het was. Maar hij hoorde bij alles en zweefde.’ Het is alsof het onbeschrijflijk
lichte en rui-
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me gevoel in Edo Mesch ontstaat omdat hij even uit de Lethe heeft mogen drinken.
Dit gevoel is een uitzondering. Het neemt echter als een permanente, met zijn
wezenlijkste verlangen verbonden, herinnering bezit van hem. Ook dat hij op dit
moment ‘bij alles hoorde’ en dat alles ‘gewoon’ was is slechts een
uitzonderingstoestand.
De drie stadia waarin we Edo Mesch te zien krijgen zijn de drie delen van de
roman: Oskar Vanille, Het Systeem en Het scherm der reflexie. Het eerste deel heet
Oskar Vanille omdat zijn vader hem deze naam heeft gegeven. Niet om een bepaalde
reden, de naam was er ineens toen hij bij zijn vader op schoot zat op de dag dat hij
een militair uniform aantrok. Volgens Edo moest hij ‘naar de oorlog’, terwijl hij in
werkelijkheid op herhalingsoefening ging. Met het vertrek van de vader begint de
roman. 's Morgens vroeg als de dauw nog op het gras ligt gaat zijn vader met de bus
weg: ‘In iedere hand droeg hij een koffer. Naast hem liep zijn moeder, huiverend in
haar zomerjurk, de blote bovenarmen wrijvend met haar handen.’ Als hij in de bus
zit ‘knikt zijn vader bemoedigend naar zijn moeder. Telkens als zij haar lippen tuitte,
streek hij verlegen over zijn natte, strak achterover gekamde haar.’ Ook zijn broertje
en zusje verdwijnen aan het begin van de roman; zij gaan logeren. Edo is dan alleen
met zijn moeder thuis. Het vertrek van zijn vader had hij heimelijk gadegeslagen
achter het raam van zijn kamertje. Als zijn moeder terugloopt naar het huis ziet ze
hem: ‘Ik dácht wel dat jij daar zou zitten.’
Het verdwijnen van de vader aan het begin van de roman is aanvankelijk heel
gewoon, maar geleidelijk wordt duidelijk dat hij er ook niet in thuishoort, althans
niet in levende lijve. Het is de moeder waar het om gaat. De verlangens van Edo
Mesch, van Otto in ‘De vogelmens’, van Anton in ‘Rita Koeling’ en de jongeman
in ‘De onbe-
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weeglijke Tze’ zijn regressief: de onbeweeglijkheid, de gedachteloosheid, het vliegen,
de kast en het badhokje zijn allemaal manifestaties van het verlangen het gevoel
terug te krijgen dat hij ooit onderging bij zijn moeder. Dat hij ernaar verlangt, maar
er tegelijk bang voor is heeft te maken met zijn bewustzijn, dat zich deze zuivere
toestand in de werkelijkheid niet kan permitteren. De vader van Edo Mesch is wel
niet in levende lijve aanwezig, wél in de gedaante van ‘de werkelijkheid’ en zijn
Über-ich, degene van wie hij inderdaad heimelijk hoopt dat hij tevreden over hem
is.
Er huist in de kleine Edo een haat tegen de wereld; de terloopse naamsverandering
bevestigt hem dat ‘hij nergens bijhoort’, wat in werkelijkheid niet zo is, maar zo wil
hij het zien. Hij maakt ruzie met zijn vriendjes, tart zijn moeder en buit een bijzondere
omstandigheid uit: hij heeft een lui oog, hij is ‘blind’ zoals hij zelf graag zegt. Hij
loopt dingen graag moedwillig omver. Hij stelt het engelengeduld van zijn moeder
op de proef - zoals Anton bij juffrouw Groen - stuurt zijn beste vriendje weg en zegt
hem dat hij uit zijn mond stinkt; uiteindelijk sluit hij zich het liefste op. Maar deze
harde, gevoelloze houding is niet bestand tegen wat er op bepaalde momenten van
zijn moeder uitgaat. Dat zijn momenten waarop hij met haar op bed ligt, tegen haar
aan, terwijl zij rookt en antwoordt op zijn vragen over de oorlog, de omgekomen
man van mevrouw Koelman, waar god is, zijn vader die de ‘baas’ is over de klassen
van het lyceum, baas van de toneelvereniging, baas van de muziekschool ‘en dan nu
van de kanonnen. Zijn vader die in de politiek wilde omdat hij denkbeelden had. En
zijn moeder? Zijn moeder was zijn moeder.’
In Edo Mesch/Oskar Vanille ‘zit alles vast’ en hij sluit zich meestal emotioneel
af. Ondertussen kijkt hij door

Carel Peeters, Houdbare illusies

56
het spleetje van de pleister over zijn oog naar zijn objekten van verlangen, want soms
kan de wereld voor hem ‘veranderen’, zoals wanneer zijn moeder hem streelt,
mevrouw Koelman hem iets geeft of aardig tegen hem is, of wanneer hij de zoon
Teunis gadeslaat en ziet hoe raadselachtig onaangedaan - bewegingloos in mentaal
opzicht - die zich gedraagt. Maar bovenal als hij in gedachten op de rand van de
zandbak ‘aan het zeilen’ is met een bezemsteel als mast. Dat zeilen maakt zijn hoofd
weldadig leeg, de warmte van zijn moeders handen veroorzaken ook zo iets: ‘de
warmte van zijn moeders handen verspreidde zich in een oogwenk over zijn hele lijf,
als iets zachts, iets dat alles wat vastzat weer losmaakte.’
Al deze aangename ervaringen en gevoelens gaan samen een andere wereld voor
Edo Mesch uitmaken. Zij vormen de ene kant van zijn geest. In de andere kant zit
alles vast en veroorzaakt als hij ouder wordt een onbedwingbare behoefte aan reflexie,
redeneren en aan systemen. In het tweede deel, als Edo zeventien is, is zijn passie
precies tegengesteld aan wat zijn moeder hem verteld, geleerd en voorgehouden heeft
als kleine jongen. In een van de schitterende gesprekken die ze samen liggend op
bed voeren vraagt hij wat nu eigenlijk god is; ze antwoordt hem: ‘oneindige
uitgebreidheid’. Juist daarvoor is hij als zeventienjarige als de dood en hij ontwikkelt
een passie om alles in een systeem onder te brengen. Als iets hem als kind teveel
werd zei zijn moeder dat hij er dan maar als een vogeltje boven moest gaan vliegen;
het is dat vermogen dat nog slechts een herinnering is als hij ouder wordt. In het
tweede deel is hij op vakantie bij zijn oom en tante; het is op een eiland waar hij als
kind ook vakanties met zijn ouders heeft doorgebracht en er liggen herinneringen
die tot de aangename kant van zijn geest behoren. Voor deze gelegenheid heeft hij
zijn hoofd kaal laten
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scheren, uit een behoefte aan ‘reiniging’ (katharsis), alsof hij de verwarring in zijn
hoofd kon verdrijven door het afknippen van zijn haar. Hij verlangt vurig naar
‘helderheid’, maar als hij het huis van zijn oom en tante betreedt en door zijn oom
wordt rondgeleid maakt hij kennis met een soort helderheid die zijn weerspannigheid
alleen maar vergroot. Het huis beantwoordt geheel aan wat zijn geest aan helderheid
nodig heeft, maar zijn oom straalt de helderheid uit in zijn precieuze, fatterige
gedaante. Hij kan zich alleen in geposeerde en gekunstelde zinnen uitdrukken en
voor hem moet alles altijd op zijn plaats liggen. Dit is niet de soort helderheid die
Edo zich had voorgesteld.
Edo komt bij zijn oom en tante met in zijn schoudertas zijn lectuur: boekjes over
de voor-socratische filosofen als Herakleitos, Anaxagoras, Demokritos, de auteurs
van ‘de omslag in de geschiedenis van de mensheid, namelijk het begin van zijn
geestelijke bewustwording... Hier begint het dus, had hij gedacht. Van hieruit moet
ik lezen.’ En hij schafte zich een ordner aan. ‘Wat hem fascineerde was de
stoutmoedigheid van hun denken en hun streven alle verschijnselen tot één principe
te herleiden, wat voor hem betekende: de wereld als eenheid beschouwen.’ Hij had
de neiging ontwikkeld ‘dat wat leefde tot abstracties te herleiden en te geloven dat
deze abstracties fundamenteler, zelfs reëler waren dan de werkelijke gebeurtenissen.’
Tijdens die vakantie doen zich werkelijke gebeurtenissen voor die hij moeilijk in
zijn systeem kan passen en die zelfs een grote verwarring in hem stichten. Hij wordt
verliefd op zijn tante en zijn verhouding tot zijn oom is vanaf het begin vijandig. De
wedijver tussen zijn gevoel en systeem en de ‘demon’ die in hem huist (en die ervoor
zorgt dat hij voortdurend de neiging heeft alles stuk te maken en af te
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breken) houden hem permanent in een staat van alarm en onrust. Die onrust verdwijnt
alleen als hij zijn baantje als kelner uitoefent: daar zit immers systeem in. Het
verdwijnt ook in het gezelschap van Kramer, de zweefvlieger die hij nog kent van
zijn vakanties op het eiland als kind. Als hij met hem in het vliegtuig zit - als een
vogeltje boven de werkelijkheid zweeft - is hij ‘los van alle dingen’.
Edo Mesch wil het systeem achter de verschijnselen ontdekken (‘de onzichtbare
werkelijkheid’) om uiteindelijk de Heraklitische staat van ‘beweging in ruste’ te
bereiken. Daarin zijn de tegenstellingen opgelost en is de wereld weer een eenheid:
‘Hij stelde zich voor dat het systeem klaar was, oogverblindend helder, eenvoudig,
elegant en symmetrisch. Hoe heerlijk zou het zijn om met anderen om te gaan terwijl
dat systeem rustig in zijn hoofd lag te glanzen.’
Het hoogmoedige streven van Edo Mesch om de wereld in een prachtig systeem
te vangen is de rationele pendant van wat hij emotioneel niet kan bereiken en waar
in de werkelijkheid ook weinig mee te beginnen is: het regressieve verlangen dat
samenhangt met zijn moeder en alles waar zij voor staat. Als dat onmogelijk is, dan
moet hij maar met zijn hersens proberen die toestand van rust in beweging te
verwerven. Hoe zijn moeder en het systeem samenhangen blijkt als er staat: ‘Het
leek hem beter om maar waanzinnig te zijn en twintig jaar door zijn moeder verpleegd
te worden - dat laatste speelde geen onbelangrijke rol... Liever halverwege een
systeem blijven steken en waanzinnig worden, dan blijven hangen in die comfortabele
en door iedereen geachte onbenulligheid.’
Afgezien van de ‘werkelijke gebeurtenissen’ die zich in zijn vakantie bij zijn oom
en tante voordoen, zijn er ook nog werkelijke gebeurtenissen die zich meer in Edo
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Mesch' geest afspelen als hij in het derde deel ongeveer vijfentwintig is. In ‘Het
scherm der reflexie’ zien we Edo Mesch op een boot als hij terugkeert naar Italië na
een vakantiereis in Egypte. Hij is daar met zijn vriendin met wie hij zes jaar samen
is. Op deze boot bereikt hij het eerste stadium van overspannenheid. Het had zich
door enkele kleine voorvallen aangekondigd tijdens de voorgaande weken. Zoals de
keer dat ze in een couchette lagen te slapen en het geluk aan alle kanten bij hem
binnenstroomde. Maar hij is volstrekt niet in staat om zich onbekommerd aan geluk
over te geven; zodra het zich aankondigt ontstaat er tegelijk een weerspannigheid,
een instantie die het wil ontkennen. Er steekt dan ‘een onbegrijpelijke weerzin tegen
het geluk de kop op. Geen kunst om in deze idyllische omstandigheden gelukkig te
zijn, denk ik.’
Iets wat zo gemakkelijk te verwerven is moet gewantrouwd worden. Zijn drift tot
destructie, waar hij geen greep op heeft, zorgt voor een ruzie met zijn vriendin,
waarna hij alleen naar Rome gaat. Daar beleeft hij enkele euforische dagen. Hij
probeert het schrijven weer op te nemen en zich ook te oefenen in het niets doen.
Maar dit leidt er alleen maar toe dat hij na een paar dagen nog heviger met zichzelf
geconfronteerd wordt. Dat bezorgt hem een even verlammend als lucide inzicht in
zichzelf: ‘Water ben ik, maar voor altijd in een vorm gegoten’. Maar deze ‘verstokte
rationalist met irrationele fantasieen’ is geen water, hij wil graag water zijn: ‘vormloos
te worden, water te worden... vrij te zijn.’
Edo Mesch raakt in Rome langzaam in een heviger stadium van overspannenheid,
wat tot vele pagina's innerlijke monologen aanleiding geeft. Als hij in Nederland
terug is worden die monologen voortgezet, maar nu gericht aan iemand die hij uit
Italië heeft meegenomen: de
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man met het Clark Gable-snorretje. Die zag hij voor het eerst in een galerie bij het
bekijken van schilderijen. Deze man ziet Edo Mesch in werkelijkheid in de galerie,
maar vanaf het moment dat hij gezien wordt krijgt de man een functie toegedacht:
Edo projecteert in hem zoiets als zijn ideale ik, het wordt zijn dubbelganger en iemand
die hem alles zal leren wat hij nodig heeft. Hij zegt tegen zichzelf: ‘Je hebt iemand
ontmoet die je al jaren lijkt te kennen. Ga met hem mee, hij zal je een kamer in zijn
huis geven... Hij zal je volgen in je eindeloze redeneringen, hij zal je gevoelens peilen.
Waar anderen afhaken, je alleen laten in je extremiteiten, zal hij je volgen... Hij
overtreft je in alles. Hij kan je platpraten, je zelfbeheersing breken, je buiten jezelf
brengen. Met zijn hulp zullen de regels en de theorieën en datgene wat zich daaraan
onttrekt tot een eenheid worden. Je zult die vervloekte gespletenheid te boven komen.
Geen angst meer, geen schuilplaatsen. Twee jaar zal ik zijn leerling zijn. Daarna
schrijf ik mijn encyclopedie van het geluk.’ Oek de Jong heeft deze dubbelganger
zo verwerkt dat het soms onduidelijk is of we met een personificatie of een werkelijke
figuur te maken hebben. Dit versterkt juist de betekenis van zijn rol en verhoogt de
spanning waarmee Edo Mesch zijn ‘vervloekte gespletenheid’ te boven wil komen.
De ‘gespletenheid’ van Edo Mesch is weliswaar terug te brengen tot wat er rationeel
en irrationeel in hem is, dit verschil doet zich in een reeks vormen en situaties voor.
Doordat hij niets oppervlakkig wil ondergaan en voortdurend redeneert brengt deze
gespletenheid hem steeds in extreme rationele en emotionele conflicten.
‘Oppervlakkige mensen zijn obsceen in hun luchthartigheid’ zegt hij. Hij heeft te
maken met zijn gevoelens ‘die gevoelloos zijn voor redelijkheid’. Hij heeft te maken
met macht en geweten, want zijn vader is een politicus. Hij
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denkt aan zijn vader als hij in Rome het huis ziet waar Goethe woonde nadat hij zijn
ministerspost had opgegeven in Weimar. Het was een post waarbij hij in conflict
raakte met zijn geweten. (Hij schreef er later zijn toneelstuk Torquato Tasso over.)
Edo's vader weet hem heel goed te vertellen dat de handelende altijd gewetenloos is
en dat slechts de beschouwende een geweten heeft. Zijn vader heeft zich een gespleten
bewustzijn weten aan te meten waar hij geen last van heeft, in tegenstelling tot zijn
zoon. Zijn zoon heeft te maken met zijn gedrag waarvan hij moet bepalen hoeveel
aanstellerij en hoeveel authenticiteit er in zit; hij heeft te maken met wat hij denkt:
in hoeverre zijn het schijnproblemen, interessanterigheden en nutteloze
diepzinnigheden? Hij kan geen autoriteiten verdragen, ‘maar tegelijkertijd zoek ik
me wezenloos naar iemand die dat wel voor me zou kunnen zijn.’ Hij wordt getrokken
naar de wereld van zijn moeder en dat waar zij voor staat; zij bemoeide zich nooit
met het politieke leven van haar man en als ze eens met hem mee ging had ze twee
dagen nodig om haar evenwicht te hervinden. Ze had immers ‘weer geen eerlijk en
gewoon mens gezien.’ Edo Mesch voelt zich het beste in de emotionele wereld van
zijn moeder. Zij is niet ‘gespleten’, zij heeft niet ‘de godsganse dag twee stemmen’
in haar hoofd ‘die vragen stellen en beantwoorden’, zoals hij. Het is de verhouding
tegenover zijn moeder die maakt dat Edo Mesch het moeilijk heeft met de andere
vrouwen die hij in zijn leven ontmoet.
In Opwaaiende zomerjurken komen ‘klassieke problemen’ aan de orde en er wordt
veel geredeneerd. Maar De Jong geeft alle ideeën, abstracties en gevoelens een
gezicht. Of andersom: mensen, herinneringen en gebeurtenissen blijken een betekenis
te hebben. Hij maakt daarbij gebruik van zijn verbeelding en laat Edo Mesch
fantaseren,
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maar nooit zonder dat er iets mee wordt uitgedrukt. In Rome maakt Edo Mesch
euforische dagen mee, zonder dat zijn innerlijke discussies over klassieke problemen
ophouden. Zo verbeeldt hij zich een dialoog met een klassieke figuur, Antinoös, de
beroemdste schoonheid van de oudheid omdat van zijn beeltenis wel driehonderd
varianten bewaard zijn gebleven. Waarom juist Antinoös? Omdat Antinoös met niets
anders door het leven ging dan met zijn schoonheid. Meer dan wat rondlopen, wat
toneelspelen en aangenaam gezelschap zijn voor Keizer Hadrianus hoefde hij niet
te doen. Edo Mesch interesseert zich voor hem vanwege deze superieure ledigheid,
iets waar híj slechts van kan dromen.
In Rome ziet Edo Mesch het schilderij Amor Sacro e Amor Profano en denkt: ‘Ik
wil zijn als die vrouwen van Titiaan: in een moeiteloos evenwicht.’ Maar hij wil niet
alleen een moeiteloos evenwicht, ook een superieur evenwicht. Er komen in
Opwaaiende zomerjurken twee mannen voor die aan alle kanten evenwicht uitstralen:
zijn oom Herman Waayman bij wie hij op het eiland de vakantie doorbrengt en
Bolten, de professor in de kunstgeschiedenis waarbij Edo student was. Het zijn allebei
geslaagde mannen, met veel intelligentie, met invloed, mooie huizen, veel boeken,
een piano. Maar Edo Mesch kotst ervan: dit is het zelfgenoegzame evenwicht.
Als het in Opwaaiende zomerjurken om ‘klassieke problemen’ gaat, welke klassieke
figuur zweeft er dan door deze roman en door het hoofd van Edo Mesch? Het
antwoord is: Faust. Maar wel een Faust die in de negentiende en twintigste eeuw
heeft rondgekeken.
Erich Heller vat de levensgang van Goethe's Faust aardig samen in zijn boek The
Artist's Journey into the Interior: ‘His Faust... is now a man who has embarked upon
a desperate quest for knowledge, now a man who curses knowledge as
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a futile distraction from the passions' crying out for the fullness of life, and now again
a man who reaches his “höchster Augenblick”, his highest moment, in the renunciation
of his search for both knowledge and passionate self-fulfillment, in the resigned
acceptance of his social duty to further the commonwealth of man.’ Deze ontwikkeling
maakt Edo Mesch precies zo door: hij wil alles weten en in een perfect systeem
onderbrengen; daarna wil hij alle kennis verwerpen en ‘gedachteloos’ worden, dan
wil hij weer de perfecte harmonie van kennis en passie, maar daar slaagt hij niet in
en daarom wil hij, zoals hij zegt, maar het liefst een eenvoudige kantoorbaan. Bij de
Faust van Goethe gebeurt dit laatste ook, maar Edo Mesch geeft zich niet gewonnen.
Hoewel hij nog ver is van zijn superieure ‘moeiteloos evenwicht’: hij geeft niet op
en levert zich niet uit aan comfortabele zekerheden.
Dat blijkt uit het laatste deel van de roman. Het is een briljante apotheose waarin
zijn moeder, zijn Italiaanse dubbelganger, een andere vrouw en het hele tegenstrijdige
gedachtengoed in zijn hoofd bij elkaar komen. Met de bedoeling om zichzelf maar
eens flink ‘kapot te maken’ vlucht hij naar Friesland en naar een meer waar hij vroeger
zeilde. Hij bereikt daar de grens van zijn mentale vermogens en de grens van wat hij
‘aan waarheid verdragen’ kan. De roman eindigt als hij met de zeilboot roekeloos
tot het uiterste gaat om de pijn en de ellende diep in zich te voelen. Hij heeft er geen
bezwaar meer tegen dat hij door de Lethe van de Friese meren wordt verzwolgen.
Maar zover komt het niet. Op het laatste moment beslist zijn wil anders. De roman
eindigt op het moment dat hij klappertandend zijn triomf fluistert: ‘Ik wil. Ik wil. Ik.
Wil.’
Opwaaiende zomerjurken is een ontwikkelingsroman over
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het ontstaan van een schrijverschap. De ‘gespletenheid’ van Edo Mesch en de wil
om de wereld als eenheid te zien behoren bij een soort schrijverschap dat de klassieke
problematiek van gevoel - verstand, irrationaliteit - rationalisme, macht - geweten,
hoogmoed - nederigheid, natuur - cultuur, aanstellerij - authenticiteit niet wil
ontwijken en dat wil weten hoeveel waarheid het kan verdragen, om met een uitspraak
van Nietzsche te spreken die aan Edo Mesch bekend is. Voor schrijvers die deze
tegenstellingen niet willen omzeilen is de Lethe altijd een moeder die hen wil
verleiden. De verleiding is nauwelijk te weerstaan, maar soms is de wil sterker.
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Nicolaas Matsier:
In de geschiedenis van de eeuwigheid
Op die beroemde brief die de twintigjarige Gogol aan zijn moeder schreef nadat hij
hals over kop uit Petersburg was vertrokken - om redenen die nooit helemaal zijn
opgehelderd - kreeg hij geen liefdevol antwoord overlopend van moederlijk begrip,
maar ‘een akelige kreet van boos protest.’
Dat schrijft Nabokov, die de brief citeert waarin Gogol zich in alle bochten wringt
om zijn moeder gunstig te stemmen. Hij lardeert de brief met schijnbaar
ondoorzichtige vleierij en een pathetisch verhaal over een plotseling opgelaaide
hartstochtelijke liefde voor iemand die zo hoogstaand is dat hij haar naam niet durft
te noemen. De hoogsentimentele toon en de opgeblazen gevoelens die hij zijn moeder
als een oppassende, maar schuldige zoon voorhoudt moeten een rookgordijn
veroorzaken dat iets anders aan het oog onttrekt: dat hij het geld dat hij aan de
Commissie van Toezicht van haar moest afdragen ten eigen bate heeft aangewend
om zijn grillen te financieren. ‘Naarmate hij meer pathos in het geding bracht’, schrijft
Nabokov, ‘zijn toon plechtiger was en zijn gevoelens inniger stootte hij des te
krachtiger en onverwachter zijn hoofd.’
Dit zou allemaal weinig te maken hebben met het werk van Nicolaas Matsier als
Nabokov de passage over die brief niet had afgesloten met deze zin over Gogol: ‘Hij
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voer uit met zijn zeilen vol bolle wind en schraapte dan plotseling met zijn kiel over
de rotsen.’ Dit doet wél heel sterk aan het werk van Matsier denken. Daarin is
weliswaar geen sprake van opgeblazen gevoelens - integendeel mag men wel zeggen
- maar worden wel grote aanlopen genomen, de beste voornemens gekoesterd en
‘wurgende plannen’ gemaakt. Ze eindigen allemaal met gemier aan een bureau of
met een bedenkelijk soort zorgeloos wandelen in de stad. Er komt niets van die
plannen terecht.
Het meest illustere personage in de wereldliteratuur op het gebied van de tot niets
leidende voornemens is Zeno Cosini, de hoofdpersoon van Italo Svevo's Bekentenissen
van Zeno, met wie Matsier zich meer dan verwant voelt. Zeno Cosini probeert met
de grootste moeite en met ongebroken optimisme van het roken af te komen. Hij
zondigt met een grotesk recidivisme tegen zijn eigen heilige verzekering dat dit de
laatste sigaret is en is zelfs in het bezit van een boekwerk dat alles heeft om hem
daarbij tot steun te zijn: het filosofische werk ‘Positieve filosofie’. Hij studeert erin
met grote hardnekkigheid en ‘vol optimisme’ en zelfs ‘urenlang’, maar het wil hem
niet lukken er ‘ooit iets van te begrijpen.’
Zeno Cosini is een allegorische figuur waarin zich niet alleen rokers kunnen
herkennen die van het roken afwillen. Iedereen die iets wil, maar er om
psychologische, praktische, of om welke reden dan ook, niet toe te bewegen is heeft
intuïtief begrip voor zijn uitvluchten, listen, voornemens en zelf-bedriegerij. De
hoofdpersoon in de verhalen en de novelle van Matsier is niet zo komisch hoogmoedig
als Zeno, die wil ‘een krachtige persoonlijkheid’ worden. Voor de hoofdpersoon van
Matsier is het al genoeg als hij ongedwongen aan de werkelijkheid mee kan doen,
gezien kan worden zonder dat hij zelf ziet dat hij gezien wordt. Maar hij heeft wel
een sterke aandrift
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om iets te doen, in het ene verhaal studeren, in het andere eenvoudig wakker worden
en opstaan en in de novelle De eeuwige stad zelfs een roman schrijven. Het lukt hem
niet, want er zijn krachten aan het werk die hem er vanafhouden.
De hoofdfiguur in het werk van Matsier heeft geen naam, behalve in het verhaal
‘Scheltema Oude Kunst’, waarin hij Nico wordt genoemd. De figuur die in de verhalen
verschijnt is steeds dezelfde, maar kan niet zomaar met de schrijver worden
vereenzelvigd. Het gaat in het werk van Matsier niet om die persoon, het gaat om
zijn geest en het soort bewustzijn dat hij heeft. Waar Matsier het over heeft zijn de
mentale processen van een personage: het gedrag van een bewustzijn in de
werkelijkheid. Bovendien is de figuur, als een van de motieven in het werk, uit op
anonimiteit. Om de kleurloze aanduidingen ‘personage’ of ‘hoofdfiguur’ te ontwijken
zou men hem ‘Meneer Nico’ kunnen noemen, naar analogie van ‘Meneer Teste’ van
Paul Valéry, een figuur waar het personage van Matsier soms wel wat op lijkt. Laten
we hem echter gewoon Matsier noemen, en we doen alsof die naam tussen
aanhalingstekens staat omdat we weten dat het om een speciale Matsier gaat, om de
vertolker van zijn schrijvers-preoccupaties.
In het titelverhaal van Matsiers debuut Oud-Zuid komt het Zeno-complex voor
het eerst voor. Matsier past, student zijnde, op het huis van vrienden. Hij had het
aanbod gretig aangenomen omdat het een uitgelezen gelegenheid bood om nu eens
rustig en ongestoord te gaan werken. De omstandigheden zijn perfect, het bureau
aan kant, de poes een volle buik, boeken en papier in het gelid, de pen in de aanslag.
Nu alleen de geest nog.
Hoe perfect de omstandigheden ook zijn, zodra Matsier zich bewust richt op het
werk dat verricht moet worden
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beginnen er zekere krachten te werken die hem ervan afhouden: duizend-en-één
uitvluchten dienen zich aan, als pestkopjes grijnslachend over de rand van het bureau.
Zijn hand vindt altijd wel iets om te doen, van gewichtig op zijn hoofd krabben tot
het doen van boodschappen en opruimen. En nog meer opruimen. Matsier beschrijft
deze ontsnappingen minutieus, haast knutselend. Er dient zich in dit verhaal ook een
minder triviale ontsnapping aan: een naakte vrouw op het balkon aan de overkant.
Om hem van zijn werk te houden is zij, blijkens de al eerder opgetreden mentale
staar, niet echt nodig. Zij wordt met haar verschijning echter wel tot zinnebeeld van
de krachten die hem van zijn goede voornemens afhouden. Zij is de Werkelijkheid.
Normaal is Matsier niet geneigd zich in de werkelijkheid te verstrikken, maar dit is
te sterk, het rukt hem weg van zijn neiging tot lethargie. Zijn mentale staar, een
blanco geest op het moment dat de raderen met ritmische regelmaat zouden moeten
werken, wordt de tegenpool van de vrouw.
Een ander symptoom van het Zeno-complex openbaart zich bij het slapen en
opstaan. In ‘Oud-Zuid’ is het opstaan al een existentiële opgave: ‘De dag daarop viel
het opstaan me nog moeilijker. Langdurig lag ik met een oog open te wachten op
een reden, een minieme gebeurtenis, een aantrekkelijk plan.’ In ‘Onbepaald vertraagd’
treffen we hem uitsluitend in bed aan. Hij probeert zichzelf het consigne te geven
op te staan en treft daarvoor een halfhartige regeling met zijn wekker die hem elke
tien minuten zal herinneren aan zijn oorspronkelijke wil om op te staan. Het duurt
uren en twaalf pagina's waarin de werkelijkheid op een afstand gehouden wordt. In
‘Flatus vocis’ blijkt Matsier niet zelf, maar een medewerker aan een encyclopedie,
waarvan hij redacteur is, aan het Zeno-complex te lijden. Wat hij ook probeert, het
artikel
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over ‘nominalisme’ dat hij heeft besteld komt niet. Wel hoort hij ontelbare uitvluchten
en smoesjes aan, waarvan het karakter hem nogal bekend voorkomt.
Wat is deze onmacht om te doen wat men wil? Zeno Cosini suggereert dat hij tot
niets komt omdat hij zich misschien wel liever koestert in de illusie in het bezit te
zijn van een latente capaciteit. Bij Matsier heeft het meer te maken met een diffuus
verlangen naar een andere staat van het bewustzijn, een sterke neiging zich van alle
duidelijke manifestaties van de werkelijkheid af te wenden. Met psychologie zou dit
gedrag te makkelijk afgedaan zijn, omdat het zich juist afspeelt op het breukvlak van
psychologie en filosofie.
Matsier is geen sombere, vereenzaamde, in zichzelf gekeerde man. Hij doet alles
op het eerste gezicht gewoon, lijdt niet aan de wereld of zijn leeftijd en wordt niet
besprongen door melancholische of mysantropische buien. Hij beoefent evenmin
een zwaarwichtige Innerlichkeit of romantische transcendentie. Hij is eerder monter,
goed van zin en niet zwaar op de hand. De schrijver laat hem zijn ogen de kost geven
en hij heeft een nuchter redenerend verstand, dat men eerder met logica associeert
dan met metafysica.
Het leven in het werk van de schrijver Matsier wordt echter niet op het niveau van
de echte wereld geleefd. Matsier heeft weinig van doen met het lot van de wereld,
ook al wordt hij er in De eeuwige stad nog zo hardhandig mee geconfronteerd door
de ontvoering van Aldo Moro als hij in Rome is. Ook de moraal of het steekspel van
de menselijke verhoudingen komen niet of nauwelijks voor. Het is alsof het leven
in Matsiers werk elders geleefd wordt en dat Matsier ergens anders is, zelfs als hij
tussen de mensen staat die gulzig het nieuws over Aldo Moro staan te lezen. Het gaat
het personage Matsier niet om existentie, maar
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om essentie en Matsier beschrijft hem als iemand die aanvankelijk steeds verbaasd
is dat zijn geest zich niet naar de existentie richt, maar op iets anders. Matsier is niet
uit op ongenaakbare filosofische diepgang in de trant van Nietzsche, hij vindt zijn
essentie in bepaalde gewaarwordingen die een filosofisch aspect blijken te hebben;
hij is uit op de werkelijkheid van die gewaarwordingen en niet op de filosofie.
Matsier is verwant met Meneer Teste want Valéry noteert: ‘Het wezenlijke is tegen
het leven’; Teste beoefent ook ‘de tere kunst van de duur, de tijd, diens verdeling en
diens bestel’. Voor Valéry was zijn Meneer Teste het symbool van het zuivere
intellect, van het in zichzelf gekeerde menselijk bewustzijn. ‘Handelen verlamt en
verarmt de geest’ luidt een van zijn bescheiden stelligheden. Zijn vrouw zegt dat zijn
leven bestaat uit ‘een en al gewoonten en afwezigheid.’ Volgens Edmund Wilson is
het hele bestaan van Meneer Teste gewijd aan het bestuderen van zijn eigen
intellectuele processen. ‘Hij is het zinnebeeld van het menselijk bewustzijn, los van
“alle opvattingen en denkgewoonten die hun oorsprong vinden in het
gemeenschappelijke leven en onze externe relaties met andere mensen” en ontdaan
van “alle gevoelens en ideeën die door tegenslagen en angsten, vrees en hoop - en
niet vrijelijk, door een zuivere, eigen waarneming van de wereld en zichzelf - in de
mens worden opgeroepen of opgewekt”.’
Matsier staat eveneens ver van het actieve, handelende personage. Hij doet van
alles, maar het is alsof het gedaan wordt om maar iets te doen. ‘Ik weet niet of het
werk me interesseert. Ik doe het’, zegt hij over zijn werk als redacteur van de
encyclopedie. Over zijn boosheid over het uitblijven van het artikel wordt gezegd
dat zij ‘ritueel’ van karakter is, ‘geheel in zichzelf besloten’. Het
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leven gaat aan hem voorbij: ‘Voorzover zich iets aan mij voordoet, ben ik er niet’
staat in ‘Onbepaald vertraagd’, het verhaal waarin hij een vita dormativa probeert te
leiden. Alles wat voor iedereen de werkelijkheid uitmaakt is voor hem juist niet van
belang. Hij verkeert in dit verhaal in een toestand die men zou kunnen omschrijven
als ‘bewust onbewust’: ‘Ik houd mijn ogen gesloten. Ik denk niets. Er is geen sprake
van bewustzijn. Maar ik slaap niet; ik beweeg niet. Als mijn afwezigheid nog
minimaler kon zijn - zou zij dat zijn... Volkomen blanco val ik samen met mijn eigen
lichaam... Mijn geest is het tabula rasa van de empiristen.’
In ‘Onbepaald vertraagd’ bevindt Matsier zich, zoals er staat, in zijn ‘prehistorie’
en het verhaal suggereert dat we hier een dagelijkse ‘geboorte’ meemaken. Als hij
eenmaal uit bed is steekt hij dan ook alle lampen aan, precies zoals een pasgeboren
baby het volle licht van de wereld te verwerken krijgt. Het opstaan duurt zo lang
omdat hij eigenlijk in die prehistorische staat wil blijven.
Alles wat Matsier afhoudt van het deelnemen aan het leven is verwant aan die
gewaarwording zich in zijn ‘prehistorie’ te bevinden. In het ene verhaal heet het
‘tijdeloosheid’, in een ander ‘stilstand’, ‘bewusteloosheid’, ‘afwezigheid van
geheugen’, ‘tabula rasa’, ‘palimpsest’, ‘gelijktijdigheid’ of ‘heimwee naar het heden’.
In ‘Esse est percipi’ is het eveneens de slaap die aanleiding is tot bespiegelingen.
In dat verhaal wordt Matsier tijdens een feest totaal in beslag genomen door de
aanblik van zijn in slaap gevallen vriend. Die ligt erbij als een negentiende-eeuws
beeldhouwwerk, als De slapende nimf van Canova. De stroom van indrukken en
gedachten die daarmee gepaard gaat wordt beheerst door de gewaarwording iets te
zien dat hem dicht bij zijn ‘heden’ brengt. De associaties die opkomen suggereren
dat dat ‘heden’
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slechts een naam is voor iets dat zich in feite buiten de tijd afspeelt: hij herinnert zich
een oud klooster op een Grieks eiland dat toen een volstrekt tijdloze indruk op hem
maakte. Het leven van de monniken, afgesloten van de tijd en de wereld, noemt hij
een kunstwerk, Het kunstwerk der ontkenning. Het benijdenswaardige aan de slapende
vriend is voor Matsier zijn afwezigheid en de tijdeloze associaties die hij daarmee
oproept: ‘Zonder me in de monniken te kunnen verplaatsen, laat staan een van hen
te worden, hoopte ik in een vlaag van onverklaarbaar mededogen dat het Koninkrijk
der Hemelen in hen geweest was.’ Hij herinnert zich ook het refrein van een gezang
dat uitdrukt wat hij op dat moment ondergaat, een soort ‘eeuwig heden’: ‘Gelijk het
was in het begin/en nu/en altijd/en in de eeuwen der eeuwen/Amen.’
Matsier beschouwt die sensatie van wat ik het ‘eeuwig heden’ noem als de essentie
van zijn bestaan: ‘Het is leeg in mijn hoofd. Daar wordt niet langer nagedacht. Dit
alles hier komt heel dicht bij geluk.’ Maar het maakt hem ongeschikt en niet toegerust
voor een luchtige manier van leven, zoals zijn slapende vriend dat leidt als hij niet
slaapt: die ‘extreme luchtigheid van W/J onder alle omstandigheden boezemt me
respect in.’ Hij benijdt hem deze vrijheid, ‘Hij staat op, en gaat zijn gang.’ Dat is
Matsier niet mogelijk; hij is zich teveel bewust van het feit dat hij altijd gezien wordt:
esse est percipi, zijn is gezien worden, zoals de titel van het verhaal zegt. Het betekent
voor Matsier dat hij gedoemd is een bewustzijn te hebben dat voortdurend reflecteert
op wat het ziet. Voor Matsier is de formule van Berkeley niet slechts een
kennis-theoretische bewering, het is een psychologische waarheid die hij aan den
lijve voelt. Hij voelt zich weliswaar verwant met het nuchtere idealisme van Berkeley
dat afgerekend heeft met de metafysica en dat alles ba-
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seert op ervaring (‘het heimwee naar de weggegleden deken van een metafysica is
voorbij’), maar de permanente noodzaak tot reflectie die voor een leven zonder
metafysica vereist is beantwoordt niet aan de verlangens van zijn geest. Hij komt
dichtbij ‘geluk’ als zijn hoofd leeg is, zodat ‘zijn’ voor hem juist niet gezien worden
betekent. Als hij niet gezien wordt, zijn hoofd leeg is, of in de toestand tussen waken
en slapen is, ‘valt hij volkomen samen met zijn lichaam.’
Geen metafysica, maar ‘heimwee naar het heden’ levert de gewaarwording bij het
zien van zijn slapende vriend op. Van dat heden denkt hij nu ‘de sleutel’ in handen
te hebben en hij geeft zichzelf de opdracht op basis van deze kennis te leren leven:
‘Wat me te doen staat, is heel eenvoudig: leren bewegen. Bewegen zonder gezien te
hoeven worden. Zonder verlamd te raken door een toeschouwer. Zonder mijzelf gade
te slaan.’
Zoals Matsier in zijn gedaante van redacteur van een encyclopedie niet weet of
het werk hem interesseert (hij doet het slechts), zo is hij in het verhaal ‘Coppertone’
niet meer dan willig gezelschap van zijn zuster tijdens haar bezoek aan het Italiaanse
Toarmina om haar vacantieliefde te bezoeken. Hij is in beide gevallen een aanwezige
afwezige. Ze heeft hem meegevraagd, zo blijkt geleidelijk, om de geliefde niet de
indruk te geven dat ze helemaal voor hem alléén naar Italië is gereisd. Met hem erbij
kan haar bezoek iets toevalligs hebben, alsof ze even bij hem langs zijn gegaan nu
ze toch in de buurt waren. Ze houdt er in haar hart rekening mee dat ze voor hem
niet meer dan een vacantie-flirt is geweest. Matsier figureert bij dit alles. Hij is daar
zonder enig dofel, zijn functie bij de milde amour fou van zijn zuster is die van alibi,
excuus, rookgordijn. De geliefde blijkt barkeeper van ‘het Jolly’, een toeristenhotel,
en heeft nauwelijks tijd en
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belangstelling om zijn verre bezoekster te woord te staan. Hij wekt de indruk enigszins
met de situatie in zijn maag te zitten. Matsier wordt door zijn zuster wel eens om
advies gevraagd, en hij geeft het als een volwassene die weet dat wat een kind zich
in zijn hoofd heeft gehaald er niet makkelijk uit gaat.
Het opmerkelijke van dit verhaal is dat het begint met een alinea waarin Matsier,
de schrijver van dit verslag, zegt zich altijd te verbazen over mensen die zich zo goed
kunnen herinneren wat ze tijdens reizen hebben meegemaakt. Hijzejlf heeft
‘nauwelijks een geheugen’. Op de door hemzelf gestelde vraag waarom hij deze reis
door middel van dit verslag dan toch opnieuw wilde maken antwoordt hij
‘vermoedelijk: om er iets aan te veranderen’. Dat is natuurlijk niet mogelijk. ‘Om
mezelf daarvan nog eens te overtuigen? Mogelijk.’ Achter zoveel onzekerheid moet
iets stelligs schuilgaan. Het verhaal is een illustratie van de manier waarop hij bestaat
en van het karakter van zijn geest. De reis naar Italië behoort tot een periode waarin
hij weliswaar ergens aanwezig was, ‘maar zo weinig aanwezig dat het me bijna
overdreven voorkomt om te zeggen dat ik ze vergeten ben.’ ‘Coppertone’ is de
reconstructie van iets dat heeft plaatsgehad, maar een indruk heeft het niet bij hem
achtergelaten, ‘anders dan het blote feit dat er ooit een reis gemaakt is.’ Dat feit is
zo bloot omdat het karakter van Matsiers geest zodanig is dat het geen feiten en
gebeurtenissen opslaat. Het doet denken aan wat Valéry in zijn Cahiers over zijn
geheugen opmerkt: ‘Mijn geheugen! Doorgaans zou ik niet meer weten te vertellen
wat ik gisteren deed, ook al zou ik daar mijn leven mee kunnen redden...
Gebeurtenissen vervelen mij... De gebeurtenissen zijn het schuim der dingen.’ In de
inleidende alinea van ‘Coppertone’ is Matsier nog verbaasd over het geheugen van
anderen en constateert hij alleen maar
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dat dat vermogen hem niet gegeven is. Valéry is veel agressiever, het is alsof hij het
geheugen en gebeurtenissen veracht als dingen die niets uitstaande hebben met dat
waar het hem om gaat. Dit verschil herhaalt zich: Matsier maakt ongewild kennis
met de aard van zijn geest, Valéry houdt er min of meer een pleidooi voor.
Alle verhalen van Matsier bevatten die verbazing over de werking van de geest.
Matsier merkt, empirisch of proefondervindelijk, dat zijn hoofd iets anders doet dan
oorspronkelijk in de bedoeling lag. De aansporing aan het slot van ‘Esse est percipi’
is de Matsier van De eeuwige stad geheel vergeten. In deze novelle zal hij zichzelf
niet leren bewegen en zichzelf uitsluitend gadeslaan. De sensaties die hem dicht bij
zijn ‘heden’ brengen zijn toeval en uitvloeisel van een gedrag dat hij nauwelijks
onder controle heeft. Hij heeft het vermetele plan opgevat om in Rome een roman
te gaan schrijven, maar vanaf het moment dat hij uit de trein stapt gaat het mis. Hij
bevindt zich op slag in een toestand waarin dat plan er niet het minst toe doet. De
eeuwige stad is net als ‘Coppertone’ een reconstructie; zijn verblijf in Rome is achter
de rug, zodat het verhaal ook weer een illustratie is: zo werkte mijn geest toen ik in
Rome was. De lezer wordt al direct meegedeeld dat er niets in het verhaal zal
gebeuren, hij hoeft niet te denken dat hij spannende verwikkelingen voorgeschoteld
krijgt of een interessante kijk van een schrijver op Rome. De spanning in De eeuwige
stad, die er wel degelijk is, bevindt zich in Matsiers ongedurige sensatie in Rome
‘thuis’, dicht bij zijn ‘heden’ te zijn.
We vernemen wel iets over de straten, pleinen en monumenten van Rome, maar
het zijn namen die voor de lezer klinken alsof ze uit een reisgids komen. Voor Matsier
is dat genoeg, meer heeft hij niet nodig om de sterke gewaarwording te hebben te
zijn waar hij hoort. De lezer is
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geneigd te denken dat Matsier zich in Rome vervreemd voelt; zijn aanwezigheid
krijgt groteske trekken als hij beweert dat Rome een stad is ‘zonder bewustzijn’. Als
er één stad is met een bewustzijn dan is het Rome wel. Voor Matsier juist niet, hij
is er op uit het verleden van die stad te ondergaan als zijn heden, een ervaring die
verwant is aan die van Valéry's Meneer Teste, van wie gezegd wordt: ‘Aan deze
vreemde man scheen de levendigste, helderste herinnering louter een dadelijke
schepping van zijn geest, en het gevoel zelf van het verleden-zijn van een bepaald
beeld ging gepaard met het besef dat verleden een feit van het heden is.’
De eeuwige stad is een uitgewerkte variant van het Zenocomplex in het verhaal
‘Oud-Zuid’. Het gaat over de omstandigheden waaronder de schrijver niet de roman
schrijft die hij van plan was. Dat plan gaat als plan een eigen leven leiden, iets op de
achtergrond: ‘Voornemens kunnen autonoom worden’, zegt hij als de beste kenner
van zijn toestand. Een niet minder concreet alibi als de naakte vrouw op het balkon
vindt hij in de ontvoering van de christen-democratische politicus Aldo Moro - het
verhaal speelt in het voorjaar van 1978.
Achteraf, na zijn verblijf in Rome, wil Matsier wel ‘lyrische beschrijvingen’ geven
van de stad, maar wat het werkelijk voor hem heeft betekend komt niet over zijn
lippen. Het is ook alsof het niet mededeelbaar is. Er spookt bij thuiskomst één
emotionele gedachte door zijn hoofd: ‘Hij zou in Rome willen zijn’, en dat ondanks
het feit dat hij met lege handen thuis is gekomen. De roman over de route die het
leger van Xenophon aflegde is niet geschreven, de bibliotheken waarvoor hij
aanbevelingsbrieven had heeft hij ‘alleen meermalen in gedachten betreden.’ (Er is
zelfs een passage waarin zo'n bezoek nauwkeurig beschreven wordt. Hij heeft het
slechts bedacht.)
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De omstandigheden voor het schrijven zijn ideaal, niemand die hem stoort, het
appartement dat hij van een vriend te leen heeft is ‘centraal gelegen’.
Tegen het eind van de novelle wordt de vraag gesteld waarom Matsier geen ervaring
opdoet, ‘Waarom laten de dingen geen sporen achter in zijn hoofd?’ Dat die vraag
zo laat in het verhaal gesteld wordt is een aanwijzing dat Matsier voortdurend met
dit probleem van zijn geest bezig is geweest, en de lezer met hem. Het antwoord kan
niet anders dan de novelle zelf zijn, waarin inderdaad niets belangwekkends
beschreven wordt, laat staan enige dramatische wending waar je van op kijkt. Wat
we te lezen krijgen is het zitten, liggen, staan, staren, wandelen van Matsier. De
vruchten van dit ‘niets’ bestaan uit bijna niets: het is slechts de gewaarwording in
Rome te zijn die alles uitmaakt. Hij neemt niet eens de tijd om aangekomen te zijn:
‘Wees toch wat onwenniger. Marcheer niet zo. Herken niet meteen alles.’ Hij voelt
zich in Rome bevrijd, ‘alsof hij naar Rome gegaan is om er boodschappen te doen.’
Hij is in Rome om er te ‘zijn’. De stad is een vanzelfsprekend décor waar hij niet als
een toerist naar kijkt; het valt met hem samen. Later betreurt hij het dat hij geen
notities heeft gemaakt van wat hij het ‘dierbaarste’ noemt: ‘het alledaagse’. De
gewaarwording dat het verleden zich in Rome in het heden uitdrukt is een even
scherpe als ijle sensatie. Zij is nauwelijks aan bepaalde straten, pleinen, gebouwen
gebonden. Niet de Trevi-fontein, de Piazza Venezia of het Colosseum in het bijzonder
veroorzaken haar. Het is de stad als metafoor voor de eeuwigheid.
Die sensatie van ‘eeuwigheid’ is niet alleen aan Rome gebonden, want er schemert
ook iets van door in de halfslaap van de Matsier in ‘Onbepaald vertraagd’ en in ‘Esse
est percipi’ als hij bij de slapende vriend aan het

Carel Peeters, Houdbare illusies

78
Griekse klooster denkt. Het is een volle stilstand, een gewaarwording waarin gevoel
en verstand volledig opgenomen zijn in de geschiedenis van de eeuwigheid, om met
Jorge Luis Borges te spreken. Het is iets dat hij in Rome het sterkst ondergaat, zodat
hij bij thuiskomst ‘de geschiedenis van zijn absentie’ wil kennen.
De beoogde roman zou handelen over het leger van Xenophon dat na een barre
tocht triomfantelijk de zee ontdekt; zij begeestert de soldaten met de gedachte dat
die hen naar huis zal brengen. Iets vergelijkbaars heeft Matsier in de trein naar Rome.
Het is een Niemandsland waarin hij zonder gedachten is. De ruimte die hij inneemt
is precies genoeg, wat er zich buiten afspeelt is ‘vijandelijk’ gebied. Een Italiaan die
in zijn coupé tegen hem begint te praten doorbreekt zijn diffuse geluk, hij is te
‘werkelijk’ en te ‘duidelijk.’ De treinreis is een prelude op zijn verblijf in Rome, het
is een ‘thalassa, thalassa’ zonder extase. Het is opvallend dat Valéry een vergelijkbare
treinreis in Meneer Teste beschrijft in het hoofdstuk ‘Brief van een vriend’. Daarin
is iemand op weg naar Parijs. Met zijn ‘beeldende verstrooiing’ bereidt hij zich voor
op de ‘sprankelende wanorde’ van de stad. Voor deze vriend, die ondanks Valéry's
behoefte aan gedaanteverwisselingen, veel weg heeft van Meneer Teste, lijkt deze
terugreis ‘op een of andere manier metafysisch van aard’: ‘het onbeweeglijk en levend
lichaam geeft zich over aan de dode en bewegende lichamen die het vervoeren. De
sneltrein heeft een dwangvoorstelling, en dat is de Stad. Wij zijn de gevangenen van
zijn ideaal, het speeltuig van zijn monotone woede.’ Hij is bovendien iemand die uit
is op een heldere ijlheid in zijn geest, een neiging die niet altijd begrepen wordt: ‘Ik
ben inderdaad behept, mijn vriend, met een ongelukkig soort geest die er nooit
helemaal zeker van is begrepen te hebben wat hij
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onmerkbaar begrepen heeft... Wat helder is zonder overdacht te zijn, onderscheid ik
moeilijk van wat zonder meer duister is.’
‘Helder zonder overdacht te zijn’: bij zoiets voelt Matsier zich thuis. De ontvoering
van Aldo Moro veroorzaakt een ongenoemde en niet overdachte identificatie: de
kranten staan vol over hem, en daardoor is hij aanwezig terwijl hij afwezig is. De
roman, die hij ‘X’ noemt, is een even veilig Niemandsland als de trein, hij bestaat
slechts uit een plan en het tot niets verplichtende tussenstadium van de
voorbereidingen. Alles wat een gretige belangstelling bij Matsier opwekt heeft te
maken met het niet-reflexieve. Hij houdt van de Italianen vanwege hun estheticisme.
Zij stralen een vivre pour vivre uit als ze een espressomachine bedienen die Matsier
weldadig noemt. Hij leest in zijn appartement met een ‘buitensporige intensiteit’
alles wat hij te pakken krijgt, niet om wat er staat, maar met geen ander doel dan dat
deze aandacht ‘zichzelf zo snel mogelijk zal opheffen, om uit te gaan naar de
werkelijke dingen.’ Hij leest zelfs de verpakkingen van melk, sigaretten, wasmiddelen,
uitsluitend opdat ze de functie zullen krijgen die ‘ze dienen te hebben, van
probleemloze interpunctie, lichamelijk welbehagen zonder reflectie, dagelijksheden
die niet meer dan onderdelen van het bestaan zijn, niet het bestaan zelf.’ Het doel
van Matsier, waar hij alleen niet doelbewust op kan afstevenen, is opgaan in de
dingen. In zijn extreemste vorm ondergaat hij die sensatie van afwezigheid en
anonimiteit op de begraafplaatsen die hij in Rome bezoekt. In Rome zelf voelde hij
zich al alsof hij thuis was, op het kerkhof waar Shelley en Keats begraven liggen is
het alsof hij in de hemel is. Deze doden beschouwt hij als zijn innigste verwanten.
Zijn commentaar op de inscriptie op het graf van Keats, ‘Here Lies One Whose Name
was
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writ in Water’ vertolkt dat: ‘Zo had hij het gehad willen hebben: naamloos.’
Wat de stad Rome met de geest van Matsier verbindt is haar zichzelf blijvende
geschiedenis die dagelijks van vóór de jaartelling tot de huidige tijd reikt. Het is de
synthese van deze geschiedenis die hem het gevoel geeft ‘een prop papier’ te zijn,
‘die uit de prullenmand gehaald zou moeten worden, gladgestreken, ontdaan van
enkele niet lopende zinnen, om nieuw, wit, strak te zijn, vol verwachting, alles open,
taal houdt zich gereed en popelt als een woordenboek naar een dichter, als een
onontdekt continent naar een cartograaf, als cijfers naar een berekening, als een raam
naar licht.’ Deze stad is ‘moeiteloos aan zichzelf genoeg’ en haar ‘onverschillige
schoonheid is uitgestrekt en eeuwen oud.’ Waar hij naar verlangt, een bewustzijn
zonder behoefte zichzelf gade te slaan en zonder behoefte aan bespiegeling, ziet hij
gematerialiseerd in Rome. Hij wil zelfs een onderdeel van de stad zijn, desnoods een
‘onopvallend gebouw’.
Hoezeer het werk van Matsier, door zijn eigen verwijzingen, ook geassocieerd
kan worden met de empiristen, de filosoof die zich het uitvoerigst heeft uitgelaten
over het soort sensaties dat Matsier ondergaat is Henri Bergson, de filosoof van de
‘duree’. Rome geeft Matsier een gewaarwording van tijd die ‘een soort
gelijktijdigheid’ wordt genoemd. Dat is iets anders dan de algemeen aanvaarde
fysische tijd, de tijd van de klok en de kalender. De ‘intuition de la durée’ van Bergson
is een gevoel van ‘zuivere duur’ aan gene zijde van het bewustzijn en niet gebonden
aan waarnemingen en herinneringen. Er is geen sprake van opeenvolging van
gebeurtenissen of waarnemingen, maar van doordringing en dat veroorzaakt een
gevoel van continuïteit. De durée ondergaan we, zegt Bergson, ‘wanneer ons ik zich
laat leven’ (Quand
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notre moi se laisse vivre). Matsier ondergaat die ‘zuivere duur’ in de trein, in bed,
op de begraafplaalts, bij het zien van zijn slapende vriend en de herinnering aan het
Griekse klooster. Volgens Bergson brengt het bewustzijn op zulke momenten geen
scheiding meer aan tussen huidige en vroegere toestanden. En als men zich vroegere
toestanden herinnert zet men ze niet naast die van de huidige toestand, ‘als het ene
punt naast het andere, maar laat ze een organisch verband aangaan, net zoals wij ons
soms de noten van een melodie als het ware samengesmolten herinneren.’ Essentieel
aan de durée is het gevoel van continuïteit en afwezigheid van discontinuïteit. Dat
stemt overeen met de ervaring van Matsier, voor wie de tijd in Rome weken,
maandenlang niet verstrijkt. Hij wordt vergeleken met een palimpsest ‘waarop de
tekst is uitgewist, waarna niet een nieuwe, maar dezelfde tekst opnieuw verschijnt
en zichzelf niet herkent. De uitgewiste tekst is de tekst die hij zonder ophouden
herschrijft, en uitwist om hem te herschrijven. Ieder dag leert hij zichzelf kennen,
iedere dag vergeet hij zichzelf.’
‘Filosofie’, schreef Matsier aan het slot van een toelichting op een aantal essays
van Borges, ‘is het gebied waar filosofieën niet zozeer gelijk krijgen (dat krijgen ze
nergens) als wel hun levensvatbaarheid tonen.’ Matsier ‘toont’ in zijn verhalen en
in de novelle De eeuwige stad hoe iemand die geen geloof hecht aan religie of
transcendentie en geen ‘heimwee heeft naar de weggegleden deken van de metafysica’
toch betekenis probeert te verlenen aan wat hij ziet en denkt. Wat hem rest is de
vergelijking, vandaar dat hij alleen met vergelijkingen kan aangeven wat voor een
effect Rome op hem heeft: hij voelt zich eeh prop papier die gladgestreken moet
worden, als een onontdekt continent dat wacht op een cartograaf etc. Bergson was
van mening dat de intuïtie van de duur het beste in de kunst
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‘zichtbaar’ gemaakt kon worden, zoals in andere tijden die functie vervuld werd door
de mythe. (Hij kreeg in Proust een ideale spreekbuis van deze gedachte.) Niet
beschrijven, maar ‘expressief’ taalgebruik - waarin vergelijkingen besloten liggen doorbreekt de beperkingen van rationele beschrijvingen, volgens Bergson. Matsiers
taalgebruik is niet ‘expressief’, het is minutieus, de taal van iemand die waarneemt
en indrukken opdoet. Hij zoekt het in de intensivering van de waarneming en raakt
dan dicht in de buurt van de abstrahering; hij ziet eerder het ritueel van een handeling
dan de handeling zelf. Die handeling is dan metafoor voor een bepaalde mentale
instelling. Zo ziet Italo Calvino in Onzichtbare steden niet één bepaalde stad, maar
de Stad in het algemeen. Hij ziet een ‘structuur’ die ze gemeenschappelijk hebben:
‘De stad is redundant: zij herhaalt zich opdat iets zich uiteindelijk vastzet in de geest’,
vertelt Marco Polo in een van zijn bijzondere reisbeschrijvingen aan Kublai Kan.
Net als Marco Polo ziet Matsier minder de dingen zelf dan hun betekenis. ‘Het oog’,
zegt Marco Polo, ‘ziet geen dingen maar afbeeldingen van dingen die andere dingen
betekenen... een geborduurde hoofdband wil zeggen elegantie, een vergulde draagstoel
macht, de boeken van Averroe wijsheid, een enkelsierraad wellust.’ Aldus ziet
‘Matsier’ in een Italiaan die een espressomachine bedient een manier van leven die
in zichzelf genoeg is. De eeuwige stad Rome is de stad waarin hij elke dag opnieuw
geboren kan worden.
Matsier is beïnvloed door en verwant aan de schrijvers die hun verstand en
verbeelding het voornaamste werk laten doen. Zij storen zich niet aan de tijd van de
klok en evenmin aan de werkelijkheid zoals iedereen die kent. Ze hebben een
klassicistische instelling waardoor ze meer oog hebben voor de overeenkomsten in
de geschiedenis
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dan voor de verschillen. Ze hebben een grote belangstelling voor het abstraherende
denken en voor het onpersoonlijke, de anonimiteit. Met Jorge Luis Borges is Matsier
verwant vanwege ‘het doorlaatbaar maken van de begrenzingen die de soliditeit van
het dagelijks leven uitmaken: persoonlijke identiteit, plaats, tijd.’ Een voorbeeld van
het doorbreken van die begrenzingen is de Matsier van de ‘Minnema-variaties’, een
verhaal waarin hij optreedt als redacteur van een literair tijdschrift. Met de stukken
die hij moet lezen gaat hij naar een espressobar: dáár kunnen ze worden gelezen
omdat de werkelijkheid daar een andere is, ‘het (espressobars CP) zijn gerieflijk
ingerichte vacua, waar geen tijd bestaat’ en waar de relaties tussen mensen onwerkelijk
worden, ‘vervluchtigen.’ Met Meneer Teste van Valéry is hij verwant vanwege zijn
geringe belangstelling voor feiten en gebeurtenissen als zodanig en de hardnekkigheid
waarmee wordt vastgehouden aan de verlangens van het niet-reflexieve bewustzijn.
In Meneer Teste komt een passage voor over de geneugten van het bed voor Meneer
Teste die zo overgeplant zou kunnen worden naar het verhaal ‘Onbebepaald
vertraagd’, en die ook past bij de passage in De eeuwige stad waarin Matsier zegt
dat Rome hem tot een prop papier maakt die maar gladgestreken hoeft te worden om
hem voor alles beschikbaar te maken: ‘Soms ben ik (bij het aanbreken van de dag)
in een staat van intellectuele beschikbaarheid en algehele paraatheid. Als een jager,
gereed om de eerste prooi die zich vertoont te achtervolgen. Er is dan sprake van
slaap en helderheid, die een verbinding aangaan. En er is van alles te dromen, op te
merken en te combineren... Maar nog geen object... Verrukkelijke sensatie van het
gereed-zijn.’
Het onwerkelijk worden van de dingen, het vervluchtigen van de werkelijkheid
en het verlangen naamloos te
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zijn, zoals in De eeuwige stad, keert in alle verhalen van Matsier terug. Toch is het
geen wazige wereld waarover hij schrijft. Matsier gaat steeds uit van de werkelijkheid
zoals men die kent, maar zijn Matsier doet de ontdekking dat de grenzen voor hem
niet zo scherp zijn, zoals voor de redacteur van de encyclopedie, voor wie de namen
van mensen slechts ‘ademstoten’ zijn, ‘flatus vocis’, de kernwijsheid van het
nominalisme, de voorloper van Berkeley's idealisme. Voor het nominalisme is de
werkelijkheid slechts wat we er aan namen opplakken, zoals het voor Berkeley niets
anders was dan wat we er zelf in zien. Als de werkelijkheid niet wordt gefixeerd met
realisme is ze ‘doorlaatbaar’. Dat is voor ‘Matsier’ een voorwaarde om dicht bij zijn
‘heden’ te komen, opgenomen, voor zolang het duurt, in ‘de geschiedenis van de
eeuwigheid.’
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Leon de Winter:
De vlucht in de verbeelding
De hoofdpersonen in het werk van Leon de Winter ondergaan een metamorfose op
het moment dat ze een glimp opvangen van een totaal ander leven. Ze zien plotseling
mogelijkheden om te ontkomen aan hun vreugdeloze bestaan. Ze raken verslingerd
aan wat ze gezien of gelezen hebben, hun geest raakt in de ban van een leven dat
hun waardevoller, waarachtiger en betekenisvoller voorkomt, zodat ze tegelijk de
sensatie opdoen eindelijk greep op de werkelijkheid te krijgen. Herman Dürer, de
hoofdpersoon van De (ver)wording van de jongere Dürer, leest tijdens zijn verblijf
in een jeugdgevangenis de roman Aus dem Leben eines Taugenichts van Joseph von
Eichendorff. De daarin beschreven tocht van Taugenichts naar Italië bezorgt Dürer
visioenen van een romantisch zwerversleven, weg van het verveelde en bedompte
leven van een werkeloze zoon in een doorsneefamilie op een flat in een buitenwijk.
Liftend op weg naar Italië reist Dürer het visioen achterna. Dat Eichendorffs beeld
van de werkelijkheid minder rooskleurig is dan Dürer het zich wil voorstellen dringt
laat tot hem door.
In Zoeken naar Eileen W. gaat de naamloze verteller op zoek naar het leven van
Eileen, een meisje dat hij maar vluchtig heeft leren kennen. Ze kwam bij hem in zijn
Londense boekhandel in tweedehands boeken en vroeg hem een uitgave van Tristan
and Isolde. Hij raakte met
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haar in gesprek, waarna ze verdween. Wat hem rest zijn een aantal raadselachtige
brieven, gevonden in het pension waar ze met haar kind verbleef. Hij reist naar de
stad waar ze vandaan kwam, Dublin, en praat met de mensen die haar hebben gekend.
Deze zoektocht, door De Winter via omwegen verteld, blijkt uiteindelijk slechts één
doel te hebben gehad: te ontkomen aan de cul de sac die zijn eigen leven dreigde te
worden. Door zich met alle hartstocht te verplaatsen in het leven van Eileen raakt
hij bovendien in contact met de realistische tegenstellingen in een land als Ierland.
In het toneelstuk Junkieverdriet ontkomt de hoofdpersoon Johan aan de klemmen
van de werkelijkheid door het gebruik van drugs en door een identificatie. Hij
identificeert zich met een van zijn voorvaderen, een brandweercommandant met
artistieke aspiraties. De katalysator van de dwingende gedachte dat hij met deze man
iets op het spoor is dat werkelijk belangrijk is, is een schilderij van een landschap
dat door die overgrootvader is gemaakt. Johan verbeeldt zich op een bepaald moment
dat hij dit schilderij zelf aan het maken is en daarbij de ‘intensiteit van de verblindende
natuur’ op het doek overtreft.
In La Place de la Bastille is het een idée fixe waardoor het leven van de joodse
leraar geschiedenis Paul gaat schuiven: door een bezoek aan de vroedvrouw die hem
in de oorlog ter wereld heeft gebracht krijgt hij het obsessioneel wordende vermoeden
dat hij een tweelingbroer heeft die misschien nog wel leeft (zijn ouders zijn in de
oorlog omgekomen). Hij raakt in de roes van mogelijkheden die zijn leven een heel
ander aanzien zouden kunnen geven.
De ijzeren consequentie waarmee de hoofdpersonen in het werk van De Winter
proberen te ontkomen aan hun
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eigen werkelijkheid is niet alleen maar een vlucht. Het is een vlucht, een verhelderende
omweg, waarbij tegelijk boven water komt wat ze achterlaten of wat ze tijdens de
vlucht zien: Dürer heeft niet alleen het visioen van een zuiverder leven in zijn hoofd,
hij maakt op zijn vlucht ook onder meer kennis met het verpauperde en onzekere
bestaan van Italiaanse gastarbeiders in Duitsland; gepersonifieerd in Eileen en haar
vriend Kevin komt in Zoeken naar Eileen W. de Ierse kwestie aan de orde; in
Junkieverdriet krijgen we een idee van het vulkanische bestaan van een dichterlijke
verslaafde aan drugs en in de figuur van Paul dringt zich de precaire positie op van
een joodse man die besprongen wordt door een geschiedenis waaraan hij eigenlijk
geen deel heeft.
In Vertraagde roman bewandelt De Winter schijnbaar een wat andere weg. Het
is een boek over hemzelf terwijl hij op reis is om een idee voor een roman in te vullen.
Tijdens die reis wordt dat idee met de realiteit gestoffeerd, maar tegelijk raakt de
hoofdpersoon die hij als schrijver voor de roman heeft bedacht verstrikt in de
herinneringen die bij de schrijver zelf opkomen aan zijn vader: die pleegde jaren
geleden in een Weense hotelkamer zelfmoord. De geplande roman over de figuur
Felix Hoffman wordt aldus onvermijdelijk een roman over zijn vader: via dit product
van de verbeelding stuit De Winter op de onverwerkte verhouding tot zijn vader,
zoals de hoofdpersonen van zijn andere boeken middels een vlucht pas echt met de
werkelijkheid te maken krijgen.
Door deze consequente thematiek en door de vorm waarin hij zijn romans giet is
De Winter verzeild geraakt in een al jaren durende discussie over het karakter van
de moderne literatuur. De Winter is verweten dat hij door de evocatie van het
individuele lot van zijn personages een illusionistische wereld schept, terwijl hij er
juist van
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uitgaat dat de wereld daardoor betekenis kan krijgen, ook al is het alleen gedurende
de roman en loopt die roman zelf slecht af. Het zou niet mogelijk zijn door middel
van een individueel personage betekenis te geven aan de werkelijkheid, omdat die
werkelijkheid al een overweldigende betekenis heeft. Dat zou alleen mogelijk zijn
door de taal van die betekenissen te ontkrachten.
In deze discussie over het karakter van de moderne literatuur vallen de namen van
Theodor Adorno, Walter Benjamin, Ernst Bloch en Herbert Marcuse. Schrijvers als
Kafka, Proust, Joyce en Musil treden hierbij als getuigen op. Adorno en Benjamin
worden uit hun theoretische geschriften geciteerd om het standpunt te verdedigen
van de moderne literatuur in zijn experimentele gedaante, waarin het ontkrachten
van de repressieve betekenissen in het taalgebruik van de hedendaagse samenleving
aan de orde is. De ‘concrete utopist’ Ernst Bloch wordt zowel door De Winter als
J.F. Vogelaar aangevoerd vanwege de verwantschap van hun werk met diens
denkwereld. Herbert Marcuse, die nooit zoiets compleets als een Ästhetische Theorie
heeft ontwikkeld, verscheen tegen het einde van zijn leven met een essay over kunst
waarin hij de kern van de marxistische theorieën over kunst bestreed. Hij hield daarin
een pleidooi voor de mogelijkheden van het ‘individuele bewustzijn’ in de literatuur.
Hoewel dat essay, Die Permanenz der Kunst, nog bol staat van de marxistische
terminologie en een ondertitel heeft waarin het een aanzet wordt genoemd tot een
‘bestimmte marxistische Ästhetik’ is het een verhandeling waarin gebroken wordt
met vastgeroeste denkbeelden over de betekenis van de literatuur. Van Adorno tot
Lukács, van Habermas tot Benjamin, in Nederland van Vogelaar tot 0ffermans - de
kern waar alles in een ‘Ästhetische Theo-
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rie’ om draait is het zogenaamde ‘subjekt/objekt-debat’. De talloze variaties die de
verschillende denkers hebben proberen aan te brengen konden niet leiden tot een
bevrijdende gedachte: men hield vast aan een directe relatie tussen subjekt en objekt.
Het leidde er steeds weer toe dat het subjekt (het ‘individu’ in iets minder theoretische
bewoordingen) een ondergeschoven kind werd, omdat het niet meer kan bestaan: het
gaat geheel op in de ‘structuren’ van de huidige samenleving. Het subjekt zit gevangen
in de produktieverhoudingen en zijn vrijheid wordt beknot door de commerciële en
culturele industrie. (Wie waagt het te ontkennen?) Moderne schrijvers die zich hiervan
bewust zijn schrijven geen boeken meer die gecentreerd zijn rond een individu of
individuen, zij houden zich bezig met de ‘denkstructuren’ en ‘mechanismen’ waardoor
het gedrag en het taalgebruik van mensen wordt bepaald. De ‘subjektiviteit’, zo heet
het, is volledig afhankelijk van de ‘objektieve’ krachten in de maatschappij en de
geschiedenis.
Deze theorie, schrijft Marcuse, maakt zich schuldig aan iets dat ook neo-marxisten
altijd hebben willen bestrijden: ze maakt van de mens een ding, een atoom, ‘Die
Subjektivität wurde zu einem Atom der Objektivität’. Op de achtergrond van de
weigering om het individuele bewustzijn vrij te laten bevinden zich allerlei
goedbedoelde gedachten over de onderdrukkende invloed van de commerciële en
culturele industrie waardoor mensen in het algemeen niet vrij zijn om te kiezen wat
ze zouden willen. Deze invloed zou ook middels de kunst teruggedrongen moeten
worden. Bovendien zijn ‘subjektiviteit’ en ‘individueel bewustzijn’ ‘burgerlijke’
begrippen, al meer dan anderhalve eeuw de kern van het liberale en kapitalistische
denken. Volgens Marcuse hoeft die subjektiviteit echter helemaal niet uitsluitend
met deze ideologie ge-
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associeerd te worden.
Het individuele kán een pijler zijn voor de handhaving en versterking van een
bestaande toestand, maar het kan evengoed dienen als een antagonistische kracht
tegen welke vorm van overheersing ook. In dat soort individualisme ziet Marcuse
de ‘radicale mogelijkheden van de subjektiviteit’ en die kan in de kunst en met name
in de literatuur haar geëigende uitdrukking vinden.
Theodor Adorno wordt door Marcuse van tijd tot tijd in zijn essay geciteerd, maar
hij bestrijdt hem niet als een van de theoretici waar zijn geschrift in feite tegen gericht
is. Marcuse gaat uit van de mogelijkheden van de ‘subjektiviteit’, de basis van
Adorno's Ästhetische Theorie is dat kunst objektivering is en dat die objektivering
op een of andere manier in verband staat met de objektieve krachten in de
samenleving, zoals de produktieverhoudingen, de commercie, het heersende
taalgebruik. Dat verband is niet van vulgair-marxistische aard, het is meer een losvast
verband, zodat Adorno kan schrijven dat een kunstwerk door middel van de
objektivering ‘een ding’ wordt, iets waar Marcuse juist zo'n bezwaar tegen heeft:
‘Nur als Dinge werden die Kunstwerke zur Antithesis des dinghaften Unwesens’.
Adorno's theorie staat in het teken van de objektivering, terwijl Marcuse juist de
nadruk legt op de langdurig verwaarloosde en verontachtzaamde betekenis van
subjektivering - waarbij natuurlijk de literaire objektivering, inherent aan literatuur,
niet afwezig is. In een pregnante formulering onthult Adorno de tegenstelling tussen
hem en Marcuse als hij schrijft: ook uit de ‘sogenannten individuellen Kunstwerken
spricht ein Wir und kein Ich.’ Het is een karakteristieke uitspraak van iemand die
zich ook niets kan voorstellen bij literaire orginaliteit. Adorno moet er zichzelf met
de grootste moeite van overtuigen dat niet
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alles in een kunstwerk behoort tot ‘das kollektive Wesen in jenem.’ Daar heeft hij
het krachtigste argument voor nodig dat denkbaar is: het bestaan van zoiets als het
‘genie’, bij Adorno het ‘Geniebegriff’ genoemd. Dit genus bekijkt Adorno met het
grootste wantrouwen, omdat het genie het speelgoed is van de commerciële romantiek
die het ‘bürgerlichen Vulgärbewusstsein’ wil behagen. Ondanks dit ‘misbruik’ moet
Adorno toegeven dat het bestaan van het ‘Geniebegriff’ iets over kunstwerken zegt:
dat het ‘subjekt’ niet helemáál tot de ‘objektiviteit’ kan worden gereduceerd. Toch
lijkt het erop dat deze toegeeflijkheid maar van tijdelijke aard is. Nog op dezelfde
pagina schrijft hij dat het ‘subjekt’ slechts een ‘notwendige Bedingung des
Kunstwerks’ is. Het is alsof er staat: als we het zonder hadden kunnen doen dan
hadden we het liever zonder gedaan! Volgens Adorno is de kunstenaar ingebed in
collectieve ervaring en collectieve beelden, zodat hij een ‘maker’ is, en geen
‘schepper’. ‘Menschen sind keine Schöpfer’ schrijft hij met een naar défaitisme
neigende stelligheid. Als ‘maker’ is de kunstenaar van Adorno iemand die wat bestaat
op een bepaalde manier opnieuw ordent, waardoor er zoiets als een kunstwerk ontstaat.
Deze opvatting is typisch voor een socioloog, die eerder het algemene dan het
bijzondere ziet. Voor literatuur is een sociologische kijk op de werkelijkheid
interessant, maar pas nadat de literatuur geschreven is.
Uit Adorno's standpunt vloeit onvermijdelijk voort dat kunst een onpersoonlijk
karakter krijgt. Dat is Adorno's bedoeling, want op de achtergrond van zijn bezwaren
tegen het persoonlijke en subjektieve bevindt zich de veronderstelling dat het
persoonlijke en subjektieve in de kunst hetzelfde zijn als dat waar de commerciële
en culturele industrie zo'n belangstelling voor heeft: de unieke, persoonlijke en
lijdende kunstenaar. Marcuse koestert
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die angst niet en verwijt de marxistische esthetische theorie juist dat zij nooit ruimte
heeft gehad voor het ‘Private’. Hij is juist een voorstander van de ‘Privatisierung des
Gesellschaftlichen’ en voor ‘Verinnerlichung der Realität’. Dit heeft niets met het
behagen van het burgerlijke bewustzijn te maken. Het literaire bewustzijn dat Marcuse
voor ogen staat bestaat in hoge mate onafhankelijk van welk bewustzijn of welke
ideologie ook en het heeft in de verste verte niets met het populaire culturele
bewustzijn te maken. In de literatuur van Marcuse is elke ideologie slechts op
‘bezoek’, voorzover de schrijver haar toelaat en gebruikt. Kunstwerken bestaan niet
uit ideologie, zoals Adorno en vele anderen menen, er komt slechts ideologie in voor.
De kunstenaar verwerkt haar er in aangezien kunst zich niet in het luchtledige afspeelt.
Over het lot dat het persoonlijke en individuele in de marxistische esthetiek
gedurende lange tijd ten deel is gevallen schrijft Marcuse: ‘Die Idealisierung von
Liebe und Tod ist von der marxistischen Ästhetik oft als konformistisch-repressive
Ideologie der bürgerlichen Literatur gebrandmarkt worden: als Verwandlung
gesellschaftlicher Konflikte in persönliche Schicksale; Abdichtung gegen die
Klassenlage, “elitäre” Probleme, illusionäre Autonomie...’ Men kan moeilijk beweren
dat het persoonlijke lot van mensen iemand als Adorno onverschillig heeft gelaten,
des te vreemder is het dat hij het nergens heeft over wat Marcuse de ‘Verwandlung
gesellschaftlicher Konflikte in persönliche Schicksale’ noemt. Het is Adorno's
perspectief niet, alsof zijn sociologische en theoretische benadering het hem
onmogelijk maakt. Deze instelling werkt door tot in de aard van zijn betoog: Adorno
geeft geen voorbeelden, illustreert zijn argumenten niet met het noemen van schrijvers,
romans, verhalen, bepaalde kunstwerken. Hij blijft theoretisch en abstract, en
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als hij een voorbeeld geeft is het ontleend aan de muziek. In de passage waarin de
pregnante formule staat over het ‘ik’, dat niet in een kunstwerk zou voorkomen, voert
hij de muziek aan als model: muziek ‘sagt unmittelbar, gleichgultig was ihre Intention
sei, Wir.’ Muziek! Als Adorno steeds aan muziek denkt als hij over kunstwerken
theoretiseert is het begrijpelijk dat het ‘subjekt’ niet zo'n exclusieve betekenis voor
hem heeft.
De marxistische esthetische theorie heeft nooit goed raad geweten met liefde, haat,
lust, dood, hoop, vertwijfeling in de literatuur. Het zijn thema's die in de ‘burgerlijke
literatuur’ voorkomen en daarom verdacht. Maar in maatschappijen met
bureaucratische of totalitaire neigingen kan de behandeling van het concrete lot van
individuen met betrekking tot zulke thema's volgens Marcuse onthullen ‘was die
Realität den Menschen und Dingen antut.’ Het is alsof men in Marcuse's essay Die
Permanenz der Kunst de literair-filosofische strekking van Leon de Winters roman
De (ver)wording van de jongere Dürer leest, temeer daar die roman een motto heeft
dat ontleend is aan De eendimensionale mens van Marcuse. Herman Dürer keert zich
met de eerste tekenen van zijn prille bewustzijn tegen ‘alle indoctrinerende informatieen ontspannings-media’ en begint van de grond af voor zichzelf te denken. Marcuse
noemt literatuur ‘das Unversöhnliche’, een karakteristiek die bij uitstek van toepassing
is op het werk van De Winter en zijn personages. De Winters personages zijn geen
geïsoleerde individuen, veel minder in ieder geval dan die van Kellendonk, Matsier
of Meijsing. Ze hebben met alles om zich heen te maken, tot en met de bijna onvatbare
‘geschiedenis’, en dat is juist de bron van hun onverzoenlijkheid. Persoonlijke
onlustgevoelens en een rudimentair inzicht in de ‘wetten’ van de maatschappij
veroorzaken bij hen verwarring. Maar die verwarring
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is niet onvruchtbaar, zij veroorzaakt een doorbraak en zorgt voor een al dan niet
tijdelijk inzicht in hun werkelijkheid.
‘De waarheid van de kunst’, schrijft Marcuse, ‘schuilt in de doorbreking van het
monopolie van wat “werkelijk” wordt genoemd.’ Dat is wat er gebeurt als De Winter
zijn personages uitrust met de aandrift zich een werkelijkheid voor te stellen die
totaal anders is dan die waarmee ze te maken hebben. De Winter maakt van die
mogelijke andere werkelijkheid geen romantische droom, zij bevat kritiek op de
wereld waarin ze dagelijks leven. De voorstelling van die mogelijke andere wereld
illustreert de onvolkomenheden van hun eigen wereld en die om hen heen. Al De
Winters personages hebben utopische sentimenten: een door elkaar heen lopende
voorstelling van zowel een ander persoonlijk leven én een andere wereld - inclusief
de gang van de geschiedenis die tot deze wereld leidt.
De Winter brengt zelf het verband aan tussen het persoonlijke en algemene door
in een samenvatting van La Place de la Bastille de titel van Ernst Blochs boek over
utopie te gebruiken: de drijfveer van de hoofdpersoon is Das Prinzip Hoffnung. Men
zou zich kunnen voorstellen dat een jonge schrijver een wat bescheidener bewijsplaats
had gekozen dan dit driedelige monumentale werk.
Helemaal uit de lucht gegrepen is het echter niet. Voor De Winters werk is een
verwante drijfveer als ‘verlangen’ - zoals men die bij Doeschka Meijsing vindt - niet
van toepassing, maar ‘hoop’. Hoop omvat meer dan verlangen, het heeft naast een
psychologische ook een sociale component. ‘Verlangen’ is een aanmerkelijk
egocentrischer drijfveer, is in zichzelf besloten en persoonlijker, meer een geestelijke
toestand dan een bewustzijn, waarin altijd gedachten over de wereld zitten. Bij De
Winter be-
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vat de hoop vage voorstellingen omtrent een andere wereld. Hoe egoïstisch de hoop
zich ook bij de figuur Paul in La Place de la Bastille voordoet, in zijn gedachten
over een andere loop van de geschiedenis, en in het feit dat zijn dwangmatige besluit
om op zoek te gaan naar zijn broer een reactie is op wat de geschiedenis (in de vorm
van de Tweede Wereldoorlog) van hem heeft gemaakt, zit een ‘utilitair’ element.
Daardoor is hij een ‘individueel bewustzijn’ dat zich keert tegen de gang van de
geschiedenis. Dit aspect verbindt De Winter met Ernst Bloch, die als sociaal-filosoof
de hoop in de geschiedenis beschreef en de sociale revolutie als een manifestatie van
de hoop in politicis. Bovendien is een belangrijk onderdeel in het werk van Bloch
de betekenis van de ‘dagdroom’, een verschijnsel dat in elk werk van De Winter op
een of andere manier voorkomt: bij Dürer in zijn identificatie met de Nietsnut, bij
de hoofdpersoon van Eileen W. in zijn fantasieën over het leven van Eileen en bij
Paul in La Place de la Bastille in zijn idée fixe. Het werk van Ernst Bloch is bovenal
in zijn algemene strekking van invloed op het werk van De Winter: er leeft volgens
Bloch een ‘honger’ in mensen zich te ontworstelen aan de dwang van het bestaande
en van het verleden. Die honger uit zich in vooruit te willen denken en de nadruk te
leggen op alles wat nog mogelijk is. Dat is het ‘utopisch sentiment’ of het ‘Prinzip
Hoffnung’.
De joodse leraar geschiedenis Paul in La Place de la Bastille wordt aanvankelijk
voorgesteld als iemand die is vastgelopen in zijn huwelijk en werk. Dat is ook het
geval, maar het is slechts een symptoom van iets dat dieper zit. Dat men deze indruk
aanvankelijk heeft is karakteristiek voor de structuur van De Winters proza. Hij
vertelt nooit chronologisch en laat cruciale feiten op de onverwachtste momenten
opduiken. Daardoor kan een voorstelling die
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men zich gemaakt heeft drastisch gewijzigd worden, alsof er eigenlijk iets geheim
gehouden werd dat nu ineens onthuld wordt. Het heeft iets van een loos vormspelletje
waaraan men te goed kan zien dat De Winter de baas is van het verhaal, alsof hij het
regisseert. In La Place de la Bastille is dit minder hinderlijk dan in Eileen W. waarin
men permanent aan verrassingen bloot staat. In La Place de la Bastille raakt men
eerst verstrikt in het huwelijksleven van Paul en zijn moeilijkheden met het
leraarschap, maar geleidelijk vermengt zijn ongenoegen met het vak geschiedenis
zich met zijn ongenoegen over de geschiedenis zelf: hij is als jood onderdeel van
een volk met een pijnlijke geschiedenis. In een terugblik blijkt dat hij al in de twintig
was toen hij voor het eerst varkensvlees at; hij onderging het als een dissidente daad
waarbij hij zich door honderdduizenden voelde gadegeslagen. Er is nog een derde
reden voor zijn ongenoegen met betrekking tot de geschiedenis: hij heeft de betekenis
van het toeval ontdekt. Als de dingen maar even anders waren gelopen zou zijn
geschiedenis, en met hem van die van vele anderen, er heel anders hebben uitgezien.
Bovendien: wat is geschiedenis? Het is een interpretatie op grond van toevallig
beschikbare bronnen. De geschiedenis is iets heel relatiefs, afhankelijk van het
gekozen perspectief. Het zijn ontmoedigende ontdekkingen die de leraar doet. De
gedachte dat bepaalde gebeurtenissen totaal anders hadden kunnen verlopen fascineert
hem en brengt hem op het idee om een tegendraadse studie te schrijven over de vlucht
van Lodewijk XVI naar Varennes: in zijn studie zou de vluchtpoging lukken.
De verbeelding van de geschiedenisleraar wrikt als een koevoet aan algemeen
erkende geschiedkundige feiten. Maar op het moment dat De Winters vertelling
begint is hij al jaren met zijn studie bezig en zit er de klad in. Zijn
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verlangen de historie te herschrijven werd verstoord door de ontdekking van zijn
eigen verleden. Hij begint er naar te kijken als naar de mislukte vlucht van Lodewijk
XVI: door een iets andere loop van de gebeurtenissen was zijn leven ook heel anders
verlopen. De Winter onthult op een moment dat hém dat uit komt dat Paul een
oorlogswees is die zijn ouders nooit heeft gekend, zijn familie nooit heeft gezien en
opgevoed is door pleegouders.
Dat Paul zijn ouders niet gekend heeft en ook geen contact heeft met familie is in
het werk van De Winter een essentieel gegeven. Zijn hoofdpersonen plegen in een
toestand te raken waarin ze van alles beroofd zijn. Dürer keert zijn ouders en het
leven in de flat de rug toe, de hoofdpersoon in Eileen W. weet niets meer met zijn
leven aan te vangen. Deze omstandigheden zijn de voorwaarden voor het ontstaan
en opbloeien van de voorstelling van een ander leven bij Dürer, voor een vlucht in
het leven van iemand anders bij de hoofdpersoon van Eileen W. en voor hoop en
troost biedende dagdromen bij Paul. In alle gevallen is de basis een leegte en is het
middel om er aan te ontkomen de verbeelding. Paul weet zo weinig over zijn ouders
dat hij op basis van luttele gegevens zelf een leven voor hen gaat bedenken. Bij de
helden van De Winter verdraagt de leegte het niet leeg te blijven. Bij zijn naspeuringen
naar het leven van zijn ouders maakt hij uit het verhaal van de vroedvrouw die hem
ter wereld heeft gebracht op dat hij een tweelingbroer moet hebben gehad. Veertien
jaar lang, vanaf de dag dat hij ervan hoorde, heeft hij gedacht dat deze dood was, tot
hij in Parijs een foto neemt van zijn vriendin Pauline-een naamgenote op wie hij
verliefd is geworden omdat ze ook een joodse lotgenote in de geschiedenis is. Op
die foto blijkt ook een toevallige voorbijganger te staan in wie hij zoveel trekken van
zichzelf herkent dat hij begint te denken dat
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het zijn tweelingbroer is. Aanvankelijk is hij bang zich te verliezen in het labyrint
van een waandenkbeeld, maar langzaam begint de mogelijkheid een ‘tegenmelodie’
in zijn hoofd te vormen, een gedachte die ‘zich aanbood als een lichtvoetig contrast
en mij mee wilde nemen naar een vruchtbaarder en rijker denkgebied. En hoezeer
ik haar ook relativeerde, ze wond me op en toonde zich in haar mooiste gewaad, in
dat van de hoop.’
Deze leraar geschiedenis is zo ontvankelijk voor deze dwanggedachte omdat zijn
persoonlijke geschiedenis in nevelen gehuld is. Het is de algemene geschiedenis
waartoe hij als jood behoort die deze nevelen heeft veroorzaakt. Zijn gevoel voor de
relativiteit van de geschiedenis én zijn eigen onzekere achtergrond verlenen hem
geen enkel houvast, vandaar dat hij zich volgens het principe van de hoop wendt tot
de mogelijkheden die iemand resten die op niets kan terugvallen: het bedenken van
een achtergrond en zich vermeien in ‘hypothetische gevallen’ zoals een gelukte vlucht
van Lodewijk XVI. ‘Soms scheen het me toe dat ik altijd had geleefd met het diepe
besef iets wezenlijks te missen, dat ik me door Philip kon verwerven.’ Wat hij mist
is een solide geschiedenis. Hij vecht het ‘absolute feit’ aan van de mislukte vlucht
van Lodewijk XVI, zodat hij ook niet hoeft te geloven in de dood van zijn
tweelingbroer, aldus de ruimte scheppend voor hoop.
De mogelijkheden die De Winter het individuele bewustzijn toekent werkt hij in
Zoeken naar Eileen W. nog verder uit door de vertellende hoofdpersoon uit te rusten
met de behoefte zich aan zijn eigen vastgelopen leven te onttrekken: door zich in het
leven van het meisje Eileen te begeven. Eileen op haar beurt krijgt van De Winter
het vermogen zich deels in werkelijkheid en deels middels haar verbeelding aan de
Ierse werkelijkheid te onttrek-
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ken. De verbeelding van de verteller en van Eileen vertegenwoordigen de hoop, de
onuitroeibare aandrift te willen ‘verliezen wat ik kwijt wilde, ontvangen waarnaar
ik verlangde’, zoals het in La Place de la Bastille heet in de woorden van Paul. De
‘biografie’ die de verteller van Eileen W. op basis van fragmentarische gegevens
schrijft ontstaat voornamelijk uit zíjn behoefte aan een samenhangend verhaal: in
een dergelijk verhaal krijgt de werkelijkheid betekenis en samenhang, en die staan
lijnrecht tegenover zijn eigen leegte. Tijdens zijn zoektocht blijkt het leven van Eileen
en haar vriend Kevin frappante overeenkomsten te vertonen met dat van Tristan en
Isolde, waardoor het is alsof de geschiedenis herhaald wordt en er in het leven wel
degelijk een lijn zit die zich aan het toeval onttrekt. Dat door deze ontdekking ‘de
hoop’ minder recht van spreken krijgt, omdat in de geschiedenis blijkbaar herhalingen
zitten waar de hoop geen vat op heeft, is een van de paradoxen in het werk van De
Winter. Het verhaal van Eileen en Kevin is evenals het echte verhaal van Tristan en
Isolde een ‘drama van zielefoltering’, maar het is in tegenstelling daarmee geen
verhaal waarin ook sprake is van ‘verrukking’. De liefde tussen het katholieke meisje
Eileen en de protestantse jongen Kevin is vanaf het begin ‘verboden’ en De Winter
laat ze dat geen moment vergeten. Het is een bedrukkende liefde, zonder flitsen van
vergeetachtigheid of hoop.
De romans van De Winter bestaan uit omwegen. Hij maakt de indruk precies te
weten waar hij moet uitkomen: daar waar de verwachtingen en de hoop van zijn
personages stuiten op een onwrikbare werkelijkheid. De omweg is er om het
onuitroeibare utopische sentiment een kans te geven, maar de afloop staat al vast.
Dit bezwaar, want dat is het, doet zich voor bij herlezing, minder bij eerste lezing,
omdat De Winter zijn romans zo
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componeert dat het verhaal zich onverwachts blijft ontrollen. Een samenvatting van
zijn romans is alleen mogelijk door de structuur die hij er zelf aan gegeven heeft te
negeren. De verteller van Eileen W. doet zijn verhaal op vier manieren: hij vertelt
over het leven van Eileen op basis van zijn luttele gegevens; hij vertelt hoe hij in
haar geboorteplaats de man bezoekt met wie Eileen een verhouding had als dekmantel
voor haar liefdesverhouding met Kevin; hij vertelt over zijn eigen leven, de
voorgeschiedenis en de crisis. Maar alles wat niet hemzelf betreft verzint hij voor
het grootste deel: hij maakt een verhaal dat samenhang heeft. De Winter laat dit alles
door elkaar heen lopen, zonder dat het verwarrend wordt. Een van de spanningslijnen
in de roman is de bij de lezer sluimerende vraag wat de verhouding van de verteller
zelf tot Eileen is. Die verhouding is er niet, maar het duurt lang eer dat duidelijk
wordt. Een ander element dat voor spanning zorgt is de onwetendheid van Marc, de
man met wie Eileen een verhouding heeft om de aandacht van Kevin af te leiden.
Hij weet niet dat hij als zodanig is gebruikt, terwijl de lezer dat wel weet.
De ouders van Eileen hebben bij de eerste tekenen van vriendschap tussen Eileen
en Kevin duidelijk gemaakt dat een dergelijke relatie onmogelijk is. Maar Eileen is
zwanger van Kevin. Ze bedenkt een ‘macaber plan’, waarmee haar leven identiek
aan dat van Isolde wordt: ze gaat naar bed met Marc zodat het zal lijken alsof het
zíjn kind is. Marc is de vroegere buurjongen van Kevin en net als zij katholiek. Ze
woonden toen in een wijk waarin katholieken en protestanten elkaar niet naar het
leven stonden. Kevins ouders zijn bij een actie van de Ira omgekomen. Hij woont in
het huis van Marc en werkt bij hem als verwarmingsmonteur.
Niet alleen de verteller/hoofdpersoon is door de verbeel-
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ding en haar mogelijkheden gefascineerd, ook Eileen. Haar liefde voor Kevin heeft
een perspectief geopend op een ander leven, waarin haar ouders en omgeving geen
rol spelen. Als ze er achter komt dat ze zwanger is en weet dat in haar milieu geen
sprake kan zijn van abortus, dringt het tot haar door hoezeer ze afgesneden is van de
mogelijkheden die door haar verbeelding worden opgeroepen. Het kind in haar buik
ging de werkelijkheid bepalen en niet ‘haar gedachten, haar verbeelding, haar
voorstellingsvermogen.’ Vanaf dat moment kan ze haar verbeelding niet meer richten
op een ander leven, ze gebruikt het alleen nog om het draaglijk te maken: als ze met
Marc naar bed gaat stelt ze zich voor dat het Kevin is. Op andere momenten verdringt
ze er bedreigende emoties mee. Ze kan zich niet neerleggen bij de gedachte dat een
ongelukje, een onbedachtzaamheid, een natuurlijk proces in werking stelt waarvan
de consequentie is dat haar leven niet meer ‘naar inzicht, maar naar het lot’ wordt
ingericht: ‘Inzicht, vertrouwen, redelijkheid; ze weigerde te accepteren dat die
begrippen nutteloos waren in het zicht van processen, mechanismen, die met de
Natuur in verband werden gebracht. Ze gruwde van die Natuur.’ Zoeken naar Eileen
W. is een roman zoals Peter Handke die zich jaren geleden voorstelde: een roman
waarin het persoonlijke politiek zou zijn. Eileen is door haar liefde voor Kevin ‘een
willoos slachtoffer van de Ierse traditie’ geworden. Echter: ‘ze weigerde zich neer
te leggen bij dergelijke verroeste patronen, maar tot haar schrik drong het tot haar
door dat zij vanaf haar geboorte meespeelde in zo'n oud verhaal, dat de inwoners
van dit land tot pionnen had gemaakt.’ Eileen vlucht met Kevin en wacht op het
platteland de geboorte van het kind af. Kevin zou zich na een paar weken bij haar
voegen en voor geld zorgen, maar hij doet het niet. Ook Kevin is een slachtoffer
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van de Ierse geschiedenis: door de dood van zijn ouders is zijn evenwicht al jong
verstoord en slaagt hij er niet in zijn baan te houden. Hij schrijft Eileen brieven waarin
hij haar uitlegt dat het een illusie is geweest te denken dat ze opnieuw hadden kunnen
beginnen en zich zouden kunnen ‘onttrekken aan de macht van de historische
absurditeit.’ Blijkbaar, schrijft hij, bestaat er in Ierland niet zo iets als een persoonlijke
wil. Hij voelt zich overgeleverd aan de collectieve wil van de loop der geschiedenis
en tegelijk aan zijn passie voor Eileen. Bij het lezen van Tristan and Isolde wordt
hij getroffen door de vele overeenkomsten en is verbijsterd, er is blijkbaar ‘niets
veranderd in de fundamentele menselijke verhoudingen.’ Deze ontdekking windt
hem echter ook op, omdat hij door deze ontdekking ineens deel wordt van een even
pijnlijke als illustere menselijke geschiedenis: hij is niet uniek, geen incident, maar
daarentegen opgenomen in de continuiteit van de historie.
De opwinding van Kevin als hij zich opgenomen voelt in de geschiedenis is niet
van tijdelijk aard, het zaad van de ambivalentie is gezaaid. Natuurlijk wil hij niet in
de traditie passen en liever iemand zijn die de historische breuk vertegenwoordigt,
maar Tristan and Isolde toont hem ‘de ijzeren wetten van de historie’. Hij voelt zich
‘opgesloten, vastgelegd, gekooid’, en vraagt zich af of hij zonder zijn achtergrond,
‘zonder geschiedenis zou kunnen leven.’ Die vraag brengt hem in vertwijfeling en
tot een overtuiging: hij denkt dat het hem niet mogelijk is zonder geschiedenis te
leven. Hij wil deel zijn ‘van de geschiedenis die me kwelt. De verstrikking is volledig.
Ontsnapping is onmogelijk.’
In de fatalistische toon van Kevins brieven aan Eileen wordt iets uitgedrukt wat
in verschillende gedaanten een terugkerend motief in het werk van De Winter is.
Kevin
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behoort tot een maatschappij waarin de katholieken en protestanten elkaar al sinds
onheugelijke tijden naar het leven staan. Hij is een zoon van ouders die het slachtoffer
zijn geworden van deze strijd en merkt dat het voor hem niet mogelijk is zich van
deze strijd te distantiëren en met Eileen een leven te gaan leiden waarin dit conflict
met historische wortels niet voorkomt. Paul in La Place de la Bastille bevindt zich
als jood in een vergelijkbare positie: ook hij is onderdeel van een geschiedenis en
hij wil er nog heviger liever buiten staan. Maar ook hem lukt het niet, hij weet geen
verzoening tot stand te brengen tussen zijn persoonlijke geschiedenis en de algemene
geschiedenis. Dürers poging om uit zijn milieu te breken strandt omdat hij te weinig
ervaring heeft om het leven naar zijn hand te zetten. De poging van de drie om met
de geschiedenis te breken is hun utopisch sentiment, maar De Winter laat ze alle drie
stranden: Kevin strandt letterlijk in de geschiedenis, Paul blijkt de feiten van de
geschiedenis niet te kunnen veranderen en Dürer wordt zich door het lezen van de
roman De angst van de doelman voor de strafschop bewust dat niets sterker aan hem
trekt dan het besef eenzaam te zijn. De hoop waardoor ze alle drie aanvankelijk
worden voortgedreven stuit af op fundamentele menselijke gevoelens en inzichten:
van angst, eenzaamheid, ideologische vertwijfeling, schaamte, sterfelijkheid,
onvermogen, lust.
De twee drijfveren waardoor De Winters personages worden bewogen, zijn de
levensdrift van het utopisch sentiment en de doodsdrift van het fatalisme. Dit verklaart
waarom de ontwikkeling in De Winters romans verloopt van hoop naar wanhoop,
of naar een modus vivendi waarin die twee elkaar in evenwicht houden, zoals bij de
verteller van Eileen W.
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In Vertraagde roman spitst De Winter de macht van existentiële problemen toe in
de figuur van Felix Hoffman, de hoofdpersoon van de roman binnen de roman
Hoffman's honger, waarvan de schrijver - De Winter zelf - nog geen letter heeft
geschreven, maar die hem in grote lijnen voor de geest staat. Om deze grote lijnen
in te vullen gaat hij op reis naar de plaatsen waar deze Hoffman als ambassadeur
heeft gewoond. Hij stelt zich ter plaatse op de hoogte van het leven van zo iemand,
bezoekt ambassades en spreekt met diplomaten. Het boek is een reportageachtig
verslag over ‘work in progress’ dat geen vorderingen maakt omdat de schrijver op
zijn reizen steeds meer geconfronteerd wordt met zijn motieven om juist over deze
eenenzestigjarige diplomaat te willen schrijven.
Vertraagde roman is een boek waarin de schrijver met zichzelf en met mensen
die hij tijdens zijn reis ontmoet over zijn werk redeneert en daarbij voelt hij zich
soms in het nauw gedreven. Zoals door het meisje Maaike, dat hij in Italië ontmoet
bij een vroegere secretaresse op de ambassade. Aan haar moet hij vertellen waarover
zijn roman gaat. Hij doet het aarzelend en met weinig overtuiging. Hij weet tegenover
iemand te zitten die zich niet druk maakt om existentiële problemen, zij ‘interesseerde
zich voor het spanningsveld tussen de maatschappelijke werkelijkheid en de kritische
theorie, ofwel voor de politieke aksie.’ In haar ogen is hij een vertegenwoordiger
van de burgerlijke moraal nu hij zich in deze tijd als schrijver verdiept in het lot van
een willekeurige oude diplomaat ‘terwijl er huizen gekraakt en ontruimd werden,
radioactief afval in zee werd gestort, bomen massaal bleken te sterven en van alle
kanten het einde van de democratie werd aangekondigd.’
Voor De Winter, in de gedaante van ‘de schrijver’, was het echter juist deze oude
man ‘die een aantal zaken veel
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duidelijker kan maken dan iemand die jong is.’ De roman over Hoffman bevat een
kern die hem ontroert nog voor hij een letter heeft geschreven. Hoffman is een
diplomaat die op een leeftijd is gekomen dat hij alles gehad zou moeten hebben,
maar dat is juist niet het geval. Hij wordt verliefd op een veel jongere vrouw, een
Tsjechische agente van de geheime dienst, met wie hij gaat meewerken, tot zij in
Parijs politiek asyl vraagt en hij vogelvrij is omdat ze zijn medewerking niet zal
kunnen verhelen. Hij is gebruikt en heeft zich laten gebruiken, uitsluitend om zijn
jeugd terug te vinden. Honger heeft Hoffman in meerdere betekenissen: ‘Felix
Hoffman had niet alleen echte honger, altijd, elke dag en elke slapeloze nacht, hij
had ook honger naar tederheid en vooral - naar jeugd. Felix Hoffman zou een oudere
man worden die zijn pensioen naderde en met het wringende besef dat het meeste al
voorbij was: hij was bang voor het einde en jaloers op alles en iedereen die toekomst
bezat.’ De ‘zaken’ die de schrijver door middel van deze bejaarde diplomaat veel
duidelijker kan maken, zoals hij zegt, hebben te maken met de levens- en doodsdrift,
psychoanalytische begrippen die in het dagelijkse spraakgebruik zijn opgenomen en
versimpeld, maar waarvan hij intuïtief het werkelijkheidsgehalte voelt. Levensdrift
en doodsdrift gaan in Hoffman samen als hij de verhouding met de jonge vrouw
aangaat, terwijl hij weet dat het zijn ondergang kan betekenen. Na het ‘verraad’ van
de vrouw zakt het leven uit hem weg en houdt hij de dood van zich af door mateloos
te eten, hoerenlopen en exhibitionisme.
In Vertraagde roman is het utopisch sentiment geen op zichzelf staande drijfveer
meer, zoals hij Dürer en Eileen. Het fatalisme is er nu direct mee verbonden, en niet
meer een uitvloeisel van het uitleven van het utopisch sentiment. Het gesprek dat de
schrijver met Maaike voert gaat over
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deze ontwikkeling in zijn werk. Zij rekent zijn vorige boeken tot de progressieve
literatuur, er zat een ‘revolutionair element’ in: ‘de passages in boeken waarin de
figuren met de patronen, met hun huwelijk, met hun werk en ik weet niet wat allemaal
breken. Dat is het magische moment, dat is de flits dat mensen opeens het lot in eigen
handen nemen.’ Zij vindt dit het kenmerk van progressieve literatuur, ‘het moment
van inzicht en de daaropvolgende wens om de boel te veranderen.’
De schrijver is echter tot een heel ander inzicht gekomen door het opdoemen van
beelden uit zijn jeugd: ‘opeens de hals van zijn moeder als jong meisje, het vloerkleed
in het huis waarin hij was geboren en dat hij sinds zijn vijfde niet meer betreden had,
het kind dat hij eens zijn dochter zou noemen, een scheurende muur.’ Deze beelden
veroorzaken ‘een niet te verzachten verdriet, dat hij niet kon benoemen maar dat
hem regelmatig overviel, een soort basis-onrust, een ondefinieerbaar besef dat er
niets in het leven bestond dat de verbijstering uit zijn ogen zou nemen.’ Dit is niet
het soort inzicht dat revolutionair genoemd kan worden, het heeft geen politieke, of
kritische betekenis in de gangbare zin. In de nog in de stijgers staande roman
‘Hoffmans honger’ zijn hoop en wanhoop, utopie en fatalisme zo met elkaar
vervlochten dat er tragiek ontstaat. De intuïtie daarvan is de bron van de ontroering
bij de schrijver. ‘Hoffman ontroerde hem, was alles wat hij wist, die man gedroeg
zich heldhaftig ook al ging hij paranoïde en ontredderd ten onder, wat de schrijver
trouwens niet minder dan vanzelfsprekend leek als je het beestachtige en vernederende
van de dood ten volle ervoer. Hoffman's moment van het ware gezicht riep weerzin
en schaamte op en geen revolutionair inzicht.’ In het hypothetische geval dat hij een
roman zou schrijven over de dreiging van de Derde Wereldoorlog zou hij alle
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politieke en wereldhistorische verschijnselen niet meer los kunnen zien van de ‘kleine
oorlog’: de ‘onvermijdelijke menselijke fenomenen als dood, liefde, eenzaamheid,
troost.’
Vertraagde roman maakt een omtrekkende beweging om uit te komen waar De
Winter niet rechtstreeks op af kon stevenen. Het boek begint en eindigt in Wenen,
in de tussenliggende hoofdstukken verspringt hij per hoofdstuk van plaats en tijd.
Deze vorm past zich aan de inhoud aan. De reis van de schrijver naar Rome, Praag,
Cairo, Perugia is wel degelijk bedoeld om zijn gedachten over de roman inhoud te
geven, maar tegelijk is het een vlucht omdat hij intuïtief weet dat hij niet direct
geconfronteerd wil worden met dat waar het hem eigenlijk om gaat: de confrontatie
met zijn vader.
Hoffman fungeert als dekmantel voor het denken over zijn vader. Na het bereizen
van de halve wereld komt hij in Wenen en in het hotel waar zijn vader zeventien jaar
geleden zelfmoord heeft gepleegd. Ook al is het leven van zijn vader heel anders
gelopen dan dat van Hoffman, zij hebben de tragiek gemeen, een niet aan één persoon
gebonden besef. In de afscheidsbrief vanuit Wenen, die de schrijver pas veel later
onder ogen krijgt, schreef zijn vader ‘dat de wereld toch nog van hem had gewonnen,
ook al had hij zich tot het uiterste ingespannen om de bestialiteit van het bestaan te
overtreffen. Hij zou zelf het werk wel afmaken dat de nazi's hadden laten liggen, en
de hand aan zichzelf slaan. De schaamte van het besef in leven te zijn had hem vanaf
het moment dat hij om zich heen kon kijken gekweld, en met zijn bedrijf had hij
geprobeerd die schaamte in wraakzuchtige energie om te zetten. Maar hij had gefaald.
Het leven was synoniem voor smerigheid en ontoereikendheid.’ Hoezeer hij ook
gegrepen is door de tragiek van de existentiële feiten, hij
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voelt zich verwant met de ‘wraakzuchtige energie’ waarmee zijn vader de wereld er
onder probeerde te krijgen. Zijn revolutionair élan als schrijver mag dan afgenomen
zijn, als hij denkt aan de aanslagen op de menselijkheid die sinds mensenheugenis
zijn gepleegd en het feit dat de volledige families van zijn ouders veertig jaar geleden
zijn uitgemoord blijft er desondanks nog iets over: ‘soms’ kan hij het ‘existentiële
optimisme van Bloch delen.’
De preoccupatie van de illusionisten met de verbeelding en het schrijven zelf heeft
in het geval van De Winter te maken met het utopisch sentiment van zijn
hoofdpersonen. De verbeelding is hun vluchtgang, en een werkelijkheid bedenken
met een betekenisvolle samenhang is een manier om in leven te blijven. Dürer, de
verteller in Eileen W. en Eileen zelf, Paul in La Place de la Bastille en de schrijver
in Vertraagde roman hebben gemeen dat ze met zoveel woorden zeggen pas greep
op de werkelijkheid te krijgen als ze hem onder woorden kunnen brengen. ‘Het bezit
van een verhaal’, schrijft De Winter in Vertraagde roman, ‘was voor onze schrijver
het contact met de werkelijkheid om hem heen.’ De belangen van de schrijver en
zijn personages zijn identiek, waardoor de behoefte aan een verhaal niet alleen een
literaire filosofie is, maar ook een levensfilosofie. Het in elkaar overlopen van
werkelijkheid en verbeelding is geen louter literair spel als De Winter zijn personages
er voor hun bestaan afhankelijk van maakt. Voor zijn vertrek naar Italië ziet Dürer
voor het buurthuis van zijn wijk een groepje jongens met een brommer. Wanneer
een van de jongens plotseling in snelle vaart wegrijdt vergelijkt hij het tafereel met
een ruiter te paard, een allusie op de apocalyptische ruiters op de beroemde ets van
de ware Dürer. Voor de jonge Dürer is het een zelfbedacht beeld, zijn gevoel van
onveiligheid vermindert door de sensatie dat hij met woorden iets
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onder controle kan krijgen: ‘Hij hoefde niet meer bang te zijn, hield Dürer zich voor,
er bestonden zinnen waarmee hij de wereld kon bedwingen. Gerustgesteld ging hij
huiswaarts, ervan overtuigd dat hij wapens had gevonden die machtiger waren dan
het beton van zijn wijk: woorden.’
De verteller in Eileen W. grijpt het bedenken van het leven van Eileen aan om zijn
eigen werkelijkheid op de achtergrond te dringen. De ontdekking van Kevin dat zijn
liefdesverhouding wordt weerspiegeld in Tristan and Isolde bevestigt hem dat de
werkelijkheid van een verhaal, temeer als het zo oud is, de werkelijkheid begrijpelijker
maakt. Paul in La Place de la Bastille bedenkt in griezelige details het leven dat zijn
ouders geleid zouden kunnen hebben. In de roman gaan die heel reële bedenksels
zo'n eigen leven leiden dat ze enige tijd van de grote lijn van het verhaal afleiden,
zodat de suggestie ontstaat dat het ook allemaal waar is. Bij alle personages is het
verlangen dat hun dagdromen echt zullen worden zo sterk dat hun gedachten
werkelijkheden worden: de nood waaruit ze ontstonden maakt ze werkelijk. Ze gaan
de werkelijkheid met de ogen van hun verbeelding zien: ‘slechts de beschrijving van
die gebeurtenissen bestaat, al het andere is illusie’, zegt de verteller in Eileen W. De
jonge Dürer is op zoek naar ‘de vertroostende verheldering van een verhaal’, ‘een
systeem om de dingen te doorgronden.’
In de eerste drie romans van De Winter zou men aan dit verlangen eventueel nog
een fictief karakter willen toekennen, in de semi-autobiografische roman Vertraagde
roman wordt het toegespitst en krijgen we een onomwonden kijkje in De Winters
werkwijze. De bron van de aandrift om de roman ‘Hoffman's honger’ te schrijven
zijn emoties. Die zijn niets en zeggen de schrijver niets zolang hij
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geen ‘verhaal’ heeft. Hij kan over die emoties niet rechtstreeks schrijven, hij keert
ze de rug toe, commandeert ze terug naar onbewuste regionen en bedenkt een verhaal
dat volgens de wetten van de psychoanalyse onvermijdelijk in verband staat met die
diffuse, al dan niet verdrongen emoties. In het verhaal ziet hij vervolgens zelf de
betekenis van die emoties terug. Er is dan een hanteerbare draai aan gegeven. In
Vertraagde roman zien we hoe De Winter bij het invullen van het idee van ‘Hoffman's
honger’ een spiegel ontwerpt waarin hij zijn eigen drijfveren gaat zien, waardoor hij
uiteindelijk bij het leven en zijn verhouding tot zijn vader terechtkomt. In de woorden
van de roman, waarin De Winter in de derde persoon over zichzelf schrijft: ‘De
ervaringen van Felix bezat hij niet. Hij was er zelfs van overtuigd dat over zijn eigen
ervaringen nauwelijks geschreven kon worden, maar hij leefde voldoende om een
verhaal voort te brengen. Zijn angsten en liefdes vond hij te nietig om er op een
directe manier over te schrijven, ze vormden alleen de aanleiding, die hij vervolgens
verliet als er een verhaal ontstond... Hij had een verhaal nodig en dat maakte hij
levend met zijn eigen emoties.’
De persoonlijke en subjectieve samenhang die door middel van een verhaal of
roman wordt gecreëerd kan, zoals De Winter Dürer laat zeggen, ‘een troostende
verheldering’ zijn. Dit effect ontstaat niet omdat die samenhang zo eenvoudig is,
alsof het iets is dat maar even is bedacht. Het is de ingewikkelde en vele kanten
uitgaande omweg die de verheldering veroorzaakt, waarbij de raadselachtigheid,
tegenstrijdigheid en ondoorzichtigheid van de werkelijkheid niet wordt ‘opgelost’;
het is de omweg zelf die de verheldering teweeg brengt.
Deze omweg in de literatuur vervangt het rechtstreeks vertelde verhaal waarin de
eventuele bedoelingen van de
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schrijver ondubbelzinnig worden prijsgegeven. Bovendien is het de noodzakelijke
vorm van literatuur die niets meer met religies of ideologieën te maken heeft. Daarvoor
bestaat die ‘warme deken’ niet meer, zoals Matsier het noemt. Schrijvers worden
hiermee onvermijdelijk tot op zekere hoogte solipsisten. ‘Elk leven en elk kijken
betekende ordening’, zegt de schrijver in Vertraagde roman, ‘en omdat hij niet wilde
ordenen met religieuze of ideologische maatstaven, stond hem slechts één keuze
open: de literatuur.’ Wat deze literatuur creëert zijn geen eeuwige waarheden, maar
tijdelijke, tijdens het lezen ontstaande samenhangen, hypotheses met een esthetische
en onderzoekende waarde.
Dat de jongere Dürer zich een weg baant tussen de overmacht aan bestaande
betekenissen en illusies creëert die hem althans tijdelijk op weg helpen, leverde De
Winter de kritiek op van J.F. Vogelaar en Anthony Mertens. Zodra Dürer onder
woorden kan brengen wat hij denkt begint er zelfvertrouwen in hem te ontstaan; hij
kiest zijn eigen woorden en daarmee krijgen de dingen die hij benoemt betekenis.
Dat is voor Vogelaar een pure en lege illusie, terwijl Dürer er juist zijn zelfvertrouwen
aan ontleent. De Winter zou er, in navolging van Peter Handke, het idee op nahouden
‘dat alleen maar de verkeerde verpakking van woorden en beelden verwijderd hoeft
te worden om ongerepte, nog in te vullen oorspronkelijke emoties en gedachten te
vinden’ (Oriëntaties). Zo badinerend kan men natuurlijk over het beste schrijven.
Het ontgaat Vogelaar dat Dürer vertegenwoordigt waar Marcuse het over had: hij
vertolkt de antagonistische kracht van het individuele bewustzijn, een oorspronkelijk
wezen, dat zich nu juist wil ontdoen van het ‘wij’ waar Adorno het over heeft. Hij
onttrekt zich nu juist aan ‘de opgelegde betekenissen’. Vogelaar staat echter wel
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sterk als het hem opvalt dat De Winter vaak afgetrapte woorden kiest, niet zuinig is
met pathetische adjectieven en de woorden soms maar laat stromen alsof ze niets
kosten. Dat is in tegenspraak met de ambitie van zijn personages om alles op een
oorspronkelijke manier te willen ervaren. Daar is geen sprake van als De Winter de
indruk die iets op ze maakt zwaar beladen weergeeft: een afzichtelijk plein, grijze
vochtigheid, afstotende asfalt- en betonelementen, uitgebluste blikken, zijn de
voorbeelden die Vogelaar uitkiest.
In de discussie over de moderne literatuur zijn twee begrippen centraal komen te
staan die een filosofische achtergrond geven aan hedendaagse schrijvers en
stromingen: utopie en atopie. Ze werden min of meer onafhankelijk van elkaar door
Vogelaar en Cyrille Offermans geïntroduceerd, de een door het lezen van Roland
Barthes, de ander door Walter Benjamin. Utopie wordt afgezet tegen atopie, waarbij
het laatste begrip gereserveerd wordt voor de stroming die behoort tot of verwant is
aan wat men het ‘Andere proza’ noemt. De literaire filosofie van Vogelaar en
Offermans deelt het werk van De Winter zonder meer in bij de afdeling ‘utopie’.
Daardoor ontstaat een scheiding in de literatuur met verstrekkende consequenties.
Het onderscheid tussen utopie en atopie is door Vogelaar uitgewerkt in zijn essay
over Roland Barthes in Oriëntaties, maar de historische wortels van ‘atopische’
literatuur en de ontwikkeling tot in de recentste literatuur beschrijft Offermans in De
kracht van het ongrijpbare. Hij gaat daarin uit van Dialektik der Aufklärung van
Adorno en Horkheimer, omdat het een visie op de ontwikkeling van de maatschappij
schetst die uiteindelijk het werk van Beckett tot Musil, van Proust tot Van Ostaijen
en K.
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Schippers zou verklaren. De door de jaren dertig en de Tweede Wereldoorlog
pessimistisch gestemde schrijvers constateerden in Dialektik der Aufklärung (dat in
1947 werd gepubliceerd) dat met de overwinning van het fascisme de idealen van
de Franse revolutie - vrijheid, gelijkheid, broederschap - nu verder weg lagen dan
ooit. Het fascisme en nazisme waren voor Adorno en Horkheimer geen aberraties
van de geschiedenis, zij waren het logisch gevolg van het gebruik dat de heersende
klassen maakten van het door de Verlichting gepropageerde rationalisme: zij pasten
het toe op de economie en dat had gevolgen voor de sociale verhoudingen. Elke
menselijke activiteit ging in het teken staan van de economische vooruitgang;
exploitatie van arbeidskracht werd een door de economie verantwoorde gewoonte.
Het rationalisme werd op puur technische manier aangewend met voorbijgaan aan
alle menselijke vermogens en verlangens die niet direct in dienst stonden van de
economie. Rationalisme werd synoniem met het beheersen van de natuur, of dat nu
in de gedaante van mensen of de natuurlijke hulpbronnen was. Offermans: ‘Of een
maatregel rationeel is of niet wordt niet bepaald door de mate waarin hij kan bijdragen
aan een grotere algemene rechtvaardigheid of door de vraag of hij bijdraagt aan de
beheersing van alles wat er “zomaar” is: de natuur.’ Het rationalisme ontwikkelde
zich eenzijdig technisch, ‘esthetische of morele criteria spelen daarbij geen enkele
rol.’
Het rationalisme werd in de visie van Adorno en Horkheimer een instrument ter
beheersing van de natuur en alles wat daaronder kan vallen: het lichaam, het
dionysische, het gevoel, het dichterlijke; het begunstigde het verstand, de rede, het
apollinische en het burgerlijke. Odysseus is het ‘oermodel van de burger’ schrijft
Offer-

Carel Peeters, Houdbare illusies

114
mans in navolging van Adorno en Horkheimer. Hij kent geen ‘emoties en driften
onafhankelijk van de zelfhandhavende rede.’ Hij liet zich door zijn manschappen
aan de mast van zijn schip vastbinden om niet te bezwijken voor het verlokkende
gezang van de Sirenen. Odysseus neemt maatregelen om aan de verleiding van de
Sirenen te ontkomen, zijn manschappen mogen het gezang niet eens horen en hebben
bijgevolg geen idee van de genoegens die de Sirenen beloven. Het verhaal over
Odysseus is een allegorische voorstelling van het conflict tussen cultuur en natuur;
in de geschiedenis sinds de Franse revolutie heeft de natuur het volgens Adorno en
Horkheimer moeten afleggen tegen de macht van de ‘cultuur’, het rationalisme.
Het kenmerk van de moderne literatuur is volgens Offermans dat zij zich teweerstelt
tegen het ‘instrumentele’ denken dat door het rationalisme in alle levensgebieden is
doorgedrongen. Die literatuur is volgens Offermans niet-instrumenteel of intentioneel,
ze is ‘onwillekeurig’. Van Ostaijen zou zich in zijn groteske Het bordeel van Ika
Loch bewust zijn geweest van de gevaren en de betekenis van het instrumentele
denken. Daarin personifieert hij het ‘instrumentalisme’ in Ika Loch, de nietsontziende,
door koude berekening beheerste bordeelhoudster. Haar habitus is ingesteld op de
eisen van haar bedrijf. Voor Offermans is zij een prototype van het kapitalistische
denken. De groteske van Van Ostaijen levert hem het onderscheid tussen romantisch
en organisch expressionisme op: het romantisch expressionisme is de uitdrukking
van de ‘som van ervaringen’; het organisch expressionisme is de ‘optiek van het
eerste zien’. Het romantisch expressionisme noemt Offermans ‘autoritair’ omdat het
lezers of toeschouwers wil ‘overmannen’. Het organisch expressionisme is ‘veel
passiever’, het ‘zuigt de aandacht
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van de toeschouwer bijna onmerkbaar op.’ De romantische expressionist heeft
dezelfde intenties als Ika Loch: als hoerenmadam gaat het haar om ‘objecten’, om
‘waar’, de toeschouwer is primair ‘klant’. Dat wil het organisch expressionisme juist
voorkomen, het wil ‘antiwaar’ zijn. In het romantisch expressionisme zit slechts
‘plan, bedoeling, uitleg of programma’, terwijl haar organische tegenhanger haar
bedoelingen door middel van ‘woordkunst’ boven laat komen, zodat de woorden van
de dichter ‘ontsluierend’ werken, ‘als dingen in de natuur.’
De scherpe tegenstelling die Offermans creëert tussen de romantische en organische
expressionist leidt ertoe dat hij de romantische variant een louter communicatief
gebruik van de taal toedicht. Het type schrijver of dichter dat samenvalt met het
organisch expressionisme heeft het volgende gemeen: voor hem of haar is de
hedendaagse maatschappij zo in de ban van de economie, de publiciteitsmedia, de
cultuurindustrie en de bureaucratie dat de betekenis van de schrijver nog slechts tot
uiting kan komen als hij zich er van afwendt en zich opsluit in zijn métier: de taal.
De afkeer van alles wat deze maatschappij voortbrengt en regelt is daar te vinden:
in het gebruik van de taal en in de vorm van de literatuur komt zij tot uiting. Dit proza
is niet in te passen in het gewone communicatieve taalgebruik, er wordt niet
rechttoe-rechtaan verteld, de aandacht van de schrijver is gericht op het esthetisch
taalspel.
Leon de Winters werk valt niet samen met de praktijken die Offermans de
romantisch expressionist toedicht, maar een uitgesproken fixatie op de taal vindt
men bij hem evenmin. Inhoudelijk is er echter een groot verschil. In de sterk
formalistische woordkunst van de organische schrijver of dichter verdwijnt de inhoud
in de vorm; de aanleiding tot het schrijven - een ontroering, idee, ge-
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dachtenconflict - verdwijnt uit het zicht waardoor dit soort literatuur uiterst dun van
inhoud wordt, wat men van De Winters proza moeilijk kan beweren. Het is logisch
en niet verbazingwekkend dat Offermans uitkomt op de mystieke kanten van Van
Ostaijens werk en dat hij speciale aandacht heeft voor de ‘ongrijpbare’ kanten van
de schrijvers die hij behandelt. De titel van Robert Musils roman Der Mann ohne
Eigenschaften fungeert als een symbolische zon die de niet-instrumentele en
ongrijpbare eigenschappen van schrijvers verlicht. Het herinneren van Proust noemt
hij niet een vermogen, het is iets onwillekeurigs dat onbewust plaatsheeft. In
Nootebooms Een lied van schijn en wezen richt zijn aandacht zich uiteraard niet op
de ‘instrumentele’ schrijver waarmee de verteller steeds in discussie is, maar op de
verteller die met een verhaal bezig is dat ‘zichzelf’ moeten laten schrijven. Uit
Matsiers verhaal ‘Esse est percipi’ haalt hij het feit naar voren dat de verteller zegt
op te willen gaan in de tijd. Bij Ritzerfeld ziet hij ‘dat onnadrukkelijke bewegingen’
niet tot ‘nieuwe vormen leiden’. Bij Schippers dat waargenomen wordt ‘wat zich
zonder redenen beweegt, los van enig nut, enige functie of redenering.’ Alles waar
Offermans' belangstelling naar uitgaat heeft te maken met de afwezigheid van
‘instrumentalisme’, met eigenschappen, etiketten, rationalisaties, gewoonten, codes,
en alles met de aanwezigheid bij een schrijver van door taal opgeroepen natuurlijkheid,
onwillekeurigheid, onbevangenheid, niet gestuurde verlangens, het onbewuste: het
hier en nu.
Dit ontbreken van instrumentalisme geldt voor de instelling van zo'n schrijver, er
is niet mee gezegd dat hij zijn taal onbewust zou gebruiken. Integendeel: om niet
van instrumentalisme te hoeven spreken zou men kunnen zeggen dat hij de taal
‘strategisch’ gebruikt: hij denkt bij
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elk woord, elke alinea en elk werk aan de mate waarin die zich verhouden tot de
taalconventies in de maatschappij. Een belangrijke bouwsteen om het begrip ‘atopie’
inhoud te geven is Schillers Über die ästhetische Erziehung des Menschen, waarin
de harmonie tussen vorm en inhoud, lichaam en geest, gevoel en verstand door
Schiller gevonden wordt in het ogenblik. Het gaat Schiller volgens Offermans om
‘wat hij noemt een “problematisch” doel, een “ideaal”, niet om een situatie die op
enigerlei wijze blijvend en risicoloos voor iedereen toegankelijk zou zijn. De
“extatische ogenblikken” waarin mensen zich “volkomen” kunnen ervaren, vereisen
oefening en speelwoede. In het esthetische spel kan men worden bevrijd van alle
dwang, “zowel in fysieke als in morele zin”, schrijft Schiller. Kunst was voor hem
van belang omdat ze het verlangen naar een leven kan oproepen dat niet opgaat in
de strijd om het bestaan, in de noodzaak van de natuurbeheersing en de opgelegde
zelfbeheersing. Pas daarbuiten wordt vrijheid denkbaar, kunst kan het verlangen naar
vrijheid oproepen omdat ze die zelf partieel realiseert.’ Offermans en Vogelaar zetten
dit ideaal van Schiller af tegen het klassieke utopische denken van Thomas More en
Campanella dat beheerst werd door de behoefte om het geluk te organiseren, met
als uitkomst overgeorganiseerde utopische samenlevingen waarin alles is geregeld,
van het werk tot het krijgen van kinderen. De huidige maatschappij heeft al veel weg
van zo'n gereglementeerd paradijs en de literatuur die daarbij aansluit is de realistische,
waarin de taal als instrument wordt gebruikt en waarin het verhaal zich ongestoord
ontrolt. Voor Offermans bevindt het Utopia zich niet in de maatschappij, en niet in
‘de anticipatie van een collectief geluk of normatieve voorbeelden’, maar in
‘individuele (taal)momenten’, in concentratie op het hier en nu
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en in een ‘hoogopgevoerde tegenwoordigheid van geest.’ De taal zelf is het Utopia.
Dit idee van de ‘atopie’ vond Offermans bij Walter Benjamin, die het op zijn beurt
in werking zag bij Proust. Volgens Benjamin zou een schrijver ‘niet moeten
suggereren dat er achter de werkelijkheid een diepere, zingevende instantie werkzaam
is... maar hij zou zich moeten richten op de verwoording van de ervaring van de
krachten die de werkelijkheid structureren. Die krachten zijn volgens Benjamin niet
grijpbaar door ze te benoemen, de schrijver zou ze in het spanningsveld van zijn
tekst direct ervaarbaar moeten maken.’ Dit zou het Atopia van de moderne literatuur
zijn. Het begrip ‘atopos’ staat volgens Vogelaar bij Roland Barthes voor ‘iets wat
niet door definities of kwalificaties is vastgelegd, het eenmalige; het tegendeel dus
van topos, dat zowel plaats als gemeenplaats betekent.’ Door het nieuwe Utopia zo
in de taal te zoeken veroordelen Offermans en Vogelaar de literatuur tot het domein
van de woordkunst en maken zij de literatuur tot een louter taalspel dat veel op
cryptogrammen gaat lijken. De afkeer van Vogelaar (het geldt in veel mindere mate
voor Offermans) van het communicatieve gehalte van literatuur brengt hem wel in
het land Atopia, maar dat is voor anderen tamelijk ondoordringbaar.
De moeilijkheid met deze angst voor het instrumentele denken in de literatuur is
dat het instrumentele denken in literatuur van enige betekenis niet te vinden is. Het
is wel in de maatschappij te vinden en desnoods in de realistische literatuur, maar
de realistische literatuur is niet bepalend voor de literatuur in de tweede helft van de
twintigste eeuw. Wie de taal tot zo'n atopisch middel maakt negeert haar
communicatieve vermogens. Voor Doeschka Meijsing is niet de taal het Utopia,
maar de
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verbeelding en dat schept meteen een veel grotere ruimte; de taal is een onderdeel
van dat Utopia en het is daarin ook een instrument om een wereld op te roepen en
de werkelijkheid betekenis te geven. Literatuur van enige betekenis stelt zich altijd
teweer tegen het instrumentele gebruik van taal, denken en ervaring. Maar het is ook
een instrument dat zich aan de ‘definities en kwalificaties’ waar Vogelaar zo bang
voor is, kan onttrekken, zonder dat ze zichzelf en de dingen ongrijpbaar maakt. In
het Utopia van de verbeelding worden de dingen niet gefixeerd, gedefinieerd of
gekwalificeerd, er worden in beelden substantiële suggesties gedaan; ideeën, inzichten,
gevoelens worden erin uitgedrukt zonder dat ze een formele status krijgen die met
de ijzeren hand van de cultuurindustrie te grijpen zijn. Schrijvers als Saul Bellow,
Philip Roth, Jeroen Brouwers of Hugo Claus zijn tot op zekere hoogte ‘grijpbaar’,
maar zij zijn niet ‘instrumenteel’ te maken.
Afdalend van de hoogte waarop deze schrijvers zich bevinden kan men dit ook
zeggen van Leon de Winter. Dat hij zijn adjectieven wat te makkelijk kiest, maakt
hem nog niet tot een instrumenteel schrijver: de wereld die hij oproept en de manier
waarop hij dat doet onttrekt zich daaraan. Het utopisch sentiment van zijn personages
en de concrete illusies die ze ontwerpen maken hen enigszins grijpbaar, maar De
Winters proza heeft zo'n reflexief karakter, hij essayeert zoveel in zijn romans dat
dát onmiskenbaar zijn Utopia is. De vlucht in de verbeelding is het Utopia van De
Winters personages, daardoor krijgen ze pas greep op de werkelijkheid, zoals de
schrijver zelf in Vertraagde roman pas werkelijkheid ziet op het moment dat hij een
‘verhaal’ heeft. De ‘extatische ogenblikken’ duren bij De Winter langer dan bij
Offermans, ze zijn niet alleen van taal, ze hebben de duur van een ‘verhaal’.
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Frans Kellendonk:
Wat buiten het blikveld ligt
Waar distantie en betrokkenheid samen optreden is de groteske niet ver weg. Deze
houdingen vormen een tegenstrijdigheid die in de groteske kan worden opgelost.
Frans Kellendonk schrijft geen grotesken, al is het een feit dat hij zijn romans met
een zekere ironie indeelt bij een bepaald genre; zo is Letter en Geest een
‘spookverhaal’, De nietsnut een ‘detective’ en Bouwval een ‘streekroman’. Kellendonk
brengt het ernstige en komische, het verhevene en triviale zo dicht bij elkaar dat het
groteske er onvermijdelijk en ongezocht uit ontstaat. Distantie en betrokkenheid zijn
ook kenmerkend voor zijn stijl: gedistantieerd en neigend naar sarcasme. Maar zijn
personages hebben zekere verheven bedoelingen en illusies. Kellendonk
ontmythologiseert ze en houdt ze tegelijk in ere. Al zijn figuren zijn begiftigd met
sterke emoties en verwachtingen, maar niet minder met zelfkennis en hebben de
neiging zichzelf te bespotten. Dat geeft zijn proza een dualistische dynamiek.
De drie romans, Bouwval, De nietsnut en Letter en Geest beginnen alle drie
lichtelijk sarcastisch, een toonzetting die bepalend is voor wat volgt. Bouwval: ‘Een
paar maanden nadat zijn ouders hadden besloten om oud te zijn en beiden tegelijk
hun tanden hadden laten trekken zag de kroonprins het schilderij voor het eerst.’ De
nietsnut: ‘Andere mensen mogen na hun dood al snel afslijten tot een
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skelet en wat anekdotes, maar mijn vader moest intact gehouden worden, want er
kwam een rechtszaak.’ En Letter en Geest: ‘Een geleerd man, Van de Kerckhove
genaamd, heeft ooit betoogd dat de gracht waaraan ons gebouw ligt de langste van
de wereld zou zijn.’ Dat deze spottende toon op distantie wijst wil niet zeggen dat
deze romans met een afgewende ziel geschreven zijn. Het is een distantie van tactische
aard, want Kellendonk staat juist heel dicht bij het lot van zijn helden. Dat blijkt uit
de heroïsche verwachtingen die hij ze laat koesteren en uit de ‘taken’ die hij ze laat
verrichten. Het formaat daarvan en de emoties die daarbij worden opgewekt zijn zo
groot dat er een sterk mededogen bij de schrijver ontstaat: die combinatie is mogelijk
door zijn met compassie doorschoten sarcasme, wars van huilerigheid. De
lotsverbondenheid van de schrijver met zijn helden blijkt ook uit het superieure
zelfbeklag waarin Kellendonk ze soms laat vervallen. Frits Goudvis in De nietsnut,
Felix Mandaat in Letter en Geest en Van Stakenburg in het verhaal ‘De waarheid en
mevrouw Kazinczy’ worden getoond in hun verheven en zwakke momenten en
Kellendonk laat ze voor de draad komen met beschamende herinneringen. Een
geserreerde apotheose wat dit betreft bereikt de leraar in het verhaal ‘Buitenlandse
dienst’ (in Namen en gezichten), bij wie het zelfbeklag zich uitbreidt tot bijbelse
proporties.
Kellendonks tactische spot maakt ook van de figuren op het tweede plan personages
uit een menselijke komedie. Ouders, ooms, tantes, zusjes en collega's worden met
een wisselende mate van haat en mededogen beschreven. Hij gaat daarbij genuanceerd
te werk, alsof hij vindt dat haat zijn grenzen heeft en vertedering eigenlijk niet, zoals
in de karaktertekening van het zusje Aapje in Bouwval en het Indische meisje aan
het slot van Letter en Geest.
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De licht spottende toon is in Bouwval nog niet zo sterk, wellicht omdat daarin een
tienjarige centraal staat. Maar in de daarop volgende twee romans en het verhaal ‘De
waarheid en mevrouw Kazinczy’ is hij ten volle aanwezig en heeft direct te maken
met het lot van de helden. Die worden geconfronteerd met omstandigheden, gedachten
en emoties waar ze geen controle over hebben. Ze beelden zich van alles in. Ze gaan
zich buitenissig gedragen en proberen hun situatie te doorgronden. Kellendonk laat
ze van dit alles ook hun eigen toeschouwer zijn. De buitengewone proporties van de
aanvechtingen en inbeeldingen relativeert Kellendonk door hun theatrale
zelfbeschuldigingen. De stijl fungeert ook als commentaar.
Dit niet opdringerige, soms alleen aan een bepaalde woordkeus te herkennen
commentaar in de vorm van de stijl geeft aan de romans van Kellendonk een
vruchtbare tweeslachtigheid zonder dat dat erg opvalt. Het is een toon die maakt dat
de emoties en wilde gedachten van figuren als Goudvis, Mandaat en Van Stakenburg
kunnen opbloeien en als echt kunnen worden aangemerkt. Hun lot wordt er draaglijk
door. Zo laat Kellendonk Frits Goudvis tegen de lifter waarmee hij in het holst van
de nacht naar het huis van zijn vader in België rijdt zeggen: ‘Ik weet dat ik een
bezopen toon aansla. Ik kan het niet helpen. Ik ben wat uit mijn doen...’
De romans van Kellendonk verschillen als dag en nacht, zoals de
genre-aanduidingen al suggereren. Ook al heeft hij Bouwval de vorm van een
streekroman gegeven en De nietsnut en Letter en Geest het karakter van een detective
en een spookverhaal, in alle drie staat een ontdekking centraal. Ook als het ‘wat’ van
die ontdekking door Kellendonk al aan het begin wordt prijsgegeven, ontwikkelen
de romans zich als ingenieuze labyrinten naar een climax
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waarin de ontdekking als een verheldering (Bouwval), als een katkarsis (De nietsnut)
of als een ontgoocheling (Letter en Geest) wordt opgevat. In alle drie de romans
ontdekken de hoofdpersonen geleidelijk dat ze ergens hopeloos aan vastzitten: aan
de familietraditie, aan de omstandigheden, aan hun eigen karakter of aan hun
verwachtingen en verlangens.
Het idee dat hij in een bepaalde familietraditie schijnt thuis te horen dringt langzaam
tot de kleine hoofdpersoon (de ‘kroonprins’) van Bouwval door. Dat hij een jongere
uitgave is van zijn vader bezorgt Frits Goudvis in De nietsnut het benauwde gevoel
dat iemand bezit van hem heeft genomen. De roman beschrijft hoe hij zich van dit
gevoel probeert te ontdoen. In Letter en Geest doet Felix Mandaat een poging om
buiten zichzelf te treden door als vervanger bij een bibliotheek te gaan werken. Hij
zal mislukken. Ze ontdekken allemaal dat er zoiets bestaat als onvrijheid en dat ze
gebonden zijn aan iets dat buiten hen omgaat. Van Stakenburg, in het verhaal ‘De
waarheid en mevrouw Kazinczy’, noemt het de schikgodinnen. Hij ziet zijn leven
als een bol wol die hij wanhopig intact probeert te houden door zelfs leugens tot
waarheid te verheffen. Als dat niet gelukt is eindigt het verhaal met de stille triomf
van de schikgodinnen: ‘Hij hoorde wind en golvengeklots en nog iets. Daardoorheen
klonk, heel zachtjes, getik van breinaalden en onderdrukt gegiechel. Het kwam van
ergens schuin boven hem, net buiten zijn gezichtsveld, steeds buiten zijn gezichtsveld,
hoe hij zijn nek ook kromde. Het waren zijn schikgodinnen die met groot plezier hun
broddelwerk uithaalden.’ Wat buiten het gezichtsveld ligt, dat is vaardoor de figuren
in Kellendonks werk worden achtervolgd en beziggehouden. Dat ontgoocheling zijn
deel zal zijn suggereert Kellendonk al door de tienjarige hoofdpersoon van Bouwval
de
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titel ‘kroonprins’ te geven. Daarmee is de toon van lichte spot gezet, maar zonder
dat de ‘ernst’ van het verhaal wordt aangetast. De status van kroonprins is ontsproten
aan de verbeelding van de tienjarige, al boden hijzelf en zijn omgeving er het concrete
en aardse materiaal voor. Hij wordt als nogal dik en rond beschreven, geen sportieve
verschijning en daarom niet het soort jongen dat opgaat in het voetballen. ‘Zo kwam
het’, schrijft Kellendonk in een passage die een voorbeeld is van zijn concrete
verbeelding, ‘dat hij meer nadacht dan goed voor hem was, over vraagstukken als
tijd, leven, leeftijd en beleefdheid, en de kroonprins was, zoals dat gaat, juist lang
genoeg om één onrijpe vrucht van de boom der wijsheid te plukken, ontevredenheid,
die hij omdat het de eerste en vooralsnog de enige was, opat met klokhuis en al.’ Het
eten van de vrucht veroorzaakte onder meer een droom waarin zijn grootvader, de
in grote omtrek bekende aannemer en bouwer van kerken, fabrieken en publieke
gebouwen, hem een kroon opzette, veel te groot weliswaar, maar die zou met het
stijgen der jaren wel beter gaan passen. De kroonprins wilde daarna precies zo'n
‘bouwheer’ worden als zijn grootvader.
Bouwval beschrijft in bijna honderd pagina's de geleidelijke ontdekking van een
‘doemenis’ in het leven van de tienjarige en zijn familie. Van het woord begrijpt hij
aanvankelijk niet veel, maar de betekenis dringt in etappes tot hem door. Het verhaal
ontrolt zich in het tijdsbestek van een middag en in elkaar opvolgende episoden die
gemarkeerd worden door een verplaatsing van de personages: na een proloog, waarvan
de inhoud de rest van het verhaal zal beïnvloeden, begint de roman als de kroonprins
in de auto op zijn vader, zusje, oom en tante zit te wachten om naar hun grootvader
te gaan. Ze gaan met hem de doden herdenken vanwege Allerzielen. Tijdens
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het wachten ontstaan de eerste tekenen van spanning en als iedereen eindelijk in de
auto zit maakt hij uit terloopse opmerkingen en onduidelijke gedragingen op dat ze
dit keer met een speciale missie gaan. De grootvader woont in een groot huis buiten
de stad Nijmegen, maar is oud en gebrekkig; zijn knecht heeft aangekondigd hem te
gaan verlaten om bij zijn zuster te gaan wonen. De oom en tante - een dochter van
de grootvader - hebben een groot gezin en zijn op het huis uit.
Kellendonk weet hoe hij een roman vorm en spanning moet geven, want wat in
de proloog aan de orde is gekomen gonst tijdens de visite bij de grootvader bij de
lezer en de kroonprins na. In de proloog wordt verteld hoe de kroonprins oog in oog
staat met een schilderij dat zijn vader ophangt in de gang van hun juist betrokken
nieuwe huis. Het is een portret van een ‘volwassen jongeman die, half onderuitgezakt
op een sofa, met vingers week als asperges tot in alle eeuwigheid blaadjes van een
roos moest plukken en verpulveren.’ Na het zien van deze krijttekening voelt de
kroonprins zich voortdurend aangestaard door de ‘heldere, ironisch-verveelde blik’
van de jongeman, onder wiens gestalte ‘Langueur’ staat geschreven. Voor de
kroonprins ligt de jongeman erbij alsof hij elk moment kan vallen.
Door de herinneringen die de grootvader tijdens de visite ophaalt ontstaat een
tegenstelling tussen de ‘tomeloze scheppingsdrift’ van de kroonprins - zijn
verwachting een ‘bouwheer’ te zullen worden - en de slungelige jongeman van de
tekening, die een onuitwisbare plaats heeft ingenomen ‘in een goed verlichte hoek
van zijn gedachten.’ De grootvader, van wie bekend is dat hij altijd zegt dat het leven
‘een kunstwerk’ is, vertelt wat zijn grootvader en vader allemaal hebben gedaan en
gebouwd, maar door terloopse opmerkingen van de vader van de
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kroonprins (en van zijn sluwe knecht) kan hij er niet onderuit ook te vertellen dat de
manier waarop dat gebeurde niet altijd vrij was van misbruik en beduvelarij en dat
zelfs het huis waarin hij woont daar een onderdeel van is. De kroonprins, zittend op
de grond tussen de knieen van zijn vader, krijgt de ene teleurstelling op de andere
gestapeld. Maar hem bekruipt ook een gevoel van intens medelijden. De grootvader
is oud en zijn eens florerende timmerfabriek verlopen. Gevoegd bij de onthullingen
over de familietraditie, die in aanleg al bouwvallige trekken vertoonde, veranderen
zijn ambities in illusies. In de processie van familieleden die tijdens het ophalen van
herinneringen langstrekt, en waarin de knecht Theet een sardonische rol speelt, komt
ook een broer van de grootvader voorbij: Willem. De knecht, pratend in Brabants
dialect, vult de grootvader aan als hij over die Willem zegt dat hij ‘stil, teruggetrokken,
een beetje zwartgallig misschien ook’ was: ‘mor d'r zat veur ginne cent pit ien die
kerel.’ Hij zou wel in het krankzinnigengesticht geëindigd zijn als hij niet vroeg was
gestorven aan de agriep. De grootvader noemt hem een ‘begaafde jongen’, maar de
knecht herinnert zich dat hij nog nooit een schilderij helemaal heeft afgemaakt. Om
de verontrusting bij het horen van deze weinig heroïsche herinneringen bij de
kroonprins nog groter te maken zegt de grootvader tegen zijn vader: ‘Jij hebt wel
iets van hem, in het slechte.’ Zijn ‘grote warme vader’ begint de kroonprins langzaam
in een ander licht te zien. De betekenis van het woord ‘langueur’ onder het schilderij
wordt de kroonprins geopenbaard: het betekent kwijning, slapheid, traagheid,
loomheid.
De ontvouwing van een familiegeschiedenis die er anders uitziet dan hij vermoedde
bereikt een climax als de kroonprins in het huis van de grootvader nóg een portret
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van Langueur vindt. Dwalend door het huis wanneer de rest van de familie naar het
kerkhof is krijgt hij ‘een schok, een moment van grote helderheid’ bij het zien van
een onafgemaakt schilderij: ‘Doemenis!’ Maar wat een verschil maakte het dat hij
zich van die doemenis nu niet, zoals zoëven, door teleurstelling bewust werd. Hij
begreep nu, zij het dan intuïtief, de idee van doemenis... Dit idee was paradoxaal,
duizelingwekkend veelomvattend: onvrijheid, verbondenheid, geborgenheid en
eenzaamheid waren erin tot één geheel gesmeed. Langueur is de Willem waarover
werd gesproken, iemand die de kroonprins als de demon van de familie gaat zien,
want zijn eigen vader wordt met hem vergeleken ‘in het slechte’, een terzijde van de
grootvader waarin nauwelijks verholen afkeer doorklinkt. Die aversie geldt ook zijn
dochter en schoonzoon, die door de grootvader tijdens de rest van de middag worden
vernederd vanwege hun koortsige bezitslust. Hij komt met de onthulling dat hij het
huis (het ‘kasteel’ voor de kroonprins) heeft verkocht en dat ze het niet zullen krijgen.
Het zal worden afgebroken om plaats te maken voor een garage.
Voor de kroonprins blijkt tijdens deze middag ‘niets te zijn zoals hij dacht dat het
was. Opa was de slaaf van zijn knecht. Pa was niet alleen laf, maar bovendien een
nietsnut. Oom Joop, die zulke prachtige onbegrijpelijke toespraken kon houden, was
een leuteraar. Zelf was hij dus geen kroonprins. Dit kasteel was voortaan een garage.’
Alleen Aapje, zijn zusje, leeft nog in haar onbezorgde fantasieën en scharrelt tussen
de opgelaaide emoties van de grootvader, knecht, oom en tante door. De kroonprins
begint te merken dat hij echt iets ouder dan haar is; hij ziet niets leuks in de ruzie
tussen de volwassenen. Zijn uitzicht op een mooie toekomst wordt benomen,
kroonprins af, bouwheer af, ‘het was meer dan hij kon verwerken.’
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De ontdekking die de kroonprins die middag doet betreft niet alleen zijn wankele
koninklijke status. Het gaat nog iets dieper: doordat alles ineens niet blijkt te zijn
zoals hij dacht dat het was begint hij een grondeloze twijfel te ontwikkelen omtrent
de vraag of de werkelijkheid wel iets is waar je houvast aan hebt. Dit besef zet zich
voort in De nietsnut en Letter en Geest waarin het de gedachten en het leven van
Frits Goudvis en Felix Mandaat beheerst. De kroonprins doet de ontdekking waar
Goudvis en Mandaat mee moeten leven: alles is twijfelachtig en de rest is het werk
van de schikgodinnen.
Kellendonk laat de kroonprins zich afvragen of het in dergelijke omstandigheden
dan niet beter is helemaal niets te doen: ‘Mocht hij zichzelf dan alleen maar twijfel
veroorloven? Moest hij dan altijd maar zijn oordeel opschorten, niets doen, niets
denken, alleen wachten, altijd maar wachten? Het was alsof hij viel, steeds maar viel,
net als Langueur in het schilderij dat thuis hing aan de muur van het trappenhuis.
Het leek wel of hij nooit vaste grond onder zijn voeten zou voelen.’
Op de vraag of je je dan alleen maar twijfel mag veroorloven is het antwoord in
Kellendonks romans aanvankelijk steeds: nee. Goudvis, Mandaat en Van Stakenburg
willen er geen genoegen mee nemen, begeven zich in de werkelijkheid en gaan iets
doen. De student Van Stakenburg gaat naar Engeland omdat hij een door de hemel
gezonden onderwerp voor zijn proefschrift heeft gevonden: de uitgave van de brieven
van Vossius aan de Engelse antiquair, tevens misantroop en verzamelaar van roddel,
John Latham: ‘Nu hem een taak was toegemeten had de radeloosheid van zijn
studententijd plaats gemaakt voor een adembenemende gulzigheid’ staat aan het
begin van het verhaal. Maar het verhaal zelf heeft twee motto's die de twijfel van de
kroonprins vertolken en zelfs als motto's
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zouden kunnen dienen voor al het proza van Kellendonk.
Beide motto's hebben met de werkelijkheid te maken en met de vraag of die echt
bestaat of inbeelding is, zoals Bishop Berkeley beweerde. Kellendonk ontleent het
eerste motto niet aan de dialogen tussen Hylas en Philonous, waarin Berkeley zijn
bewering doet dat er niets buiten de geest bestaat en dat de werkelijkheid een produkt
van de geest, dus inbeelding is. Hij citeert uit Life of Johnson van James Boswell:
de beroemde passage waarin Boswell tegen Johnson zegt dat hij weet dat Berkeley's
‘sophistry’ niet waar is, maar dat zij ‘impossible to refute’ is. Johnson antwoordt
daarop door met veel kracht tegen een grote steen te schoppen en te zeggen ‘I refute
it thus’.
Kellendonks sympathie ligt zowel bij Boswell als Johnson: de werkelijkheid is
wat men zich ervan voorstelt, maar ook weer niet, wat Johnson bewijst ten koste van
een pijnlijke voet. De werkelijkheid is volgens Kellendonk wat de geest ervan maakt
en ervan wil maken, zoals de geest van de kroonprins zich een leven voorstelt als
‘bouwheer’. Maar er schijnt toch nog een andere werkelijkheid te zijn die deze
voorstellingen niet accepteert en laat zien dat het anders is, zoals de kroonprins ook
ervaart. Het is alsof hij zich die middag lelijk tegen de werkelijkheid stoot. Dit is de
paradox van de werkelijkheid in het werk van Kellendonk. Dat er toch steeds
gedroomd of ingebeeld zal worden, tegen beter weten in desnoods, lijkt hij met het
andere motto van T.S. Eliot te willen zeggen: ‘Go, go, go, said the bird: human
kind/Cannot bear very much reality’. Hiermee wordt eigenlijk gezegd dat er uitsluitend
buiten de werkelijkheid wordt gedacht omdat de mensheid maar weinig werkelijkheid
aankan.
Het stilistische hoogstandje waarmee de verhalenbundel Namen en gezichten
begint, het verhaal ‘Dood en leven (in
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deze volgorde, CP) van Thomas Chatterton’, illustreert het dualisme van de motto's.
Het is een monoloog van de in het verhaal niet met name genoemde Horace Walpole
over Thomas Chatterton, de mythische jonge dichter die op achttienjarige leeftijd
zelfmoord pleegde en daarmee een eeuwenlange cultus rond zijn persoon in het leven
riep. Het is een briljante en humeurige tirade tegen mythevorming rond Chatterton
en over de rol die Walpole daarin gespeeld zou hebben volgens de literatuurhistorici.
Walpole zou mede oorzaak van die zelfmoord zijn geweest omdat hij de gedichten
van Chatterton écht als plagiaat van de middeleeuwse dichter Thomas Rowley opvatte,
terwijl ze in werkelijkheid van hemzelf waren. Tijdens zijn ontmythologiserende en
zelfverdedigende filippica roept Walpole/Kellendonk het vele malen geschilderde
tafereel op van de voor dood op zijn bed liggende dichter, wiens dichterschap op
bedrog zou zijn gebaseerd (het tafereel staat onder meer op het omslag van Jeroen
Brouwers' De laatste deur): ‘over zijn slaap en zijn wang valt het strijklicht van zijn
leugenachtige glorie, die al daagt boven de daken van Londen.’ Chatterton zou er
een eind aan hebben gemaakt met opium, ‘vandaar die glimlach om zijn lippen.
Dichters laten hun lijken graag glimlachen, ze smokkelen graag een beetje leven de
dood binnen,’ een beeld dat volmaakt past in het verhaal, waarin het immers gaat
om het dubieuze naleven van de dichter.
Het verhaal beperkt zich niet tot deze ontmythologisering. Kellendonk gaat een
stap verder en werkt een terugkerend motief in zijn werk uit: de verhouding tot de
waarheid, de feiten en de geschiedenis. ‘Clio kan niet zonder mythen’ geeft
Kellendonk de knorrige Walpole in de mond. Een veelzeggende waarheid, want hij
is zelf de schrijver van The Castle of Otranto, de eerste Gothic Novel
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en niet vrij van mythomanie; bovendien wordt hij in het verhaal beschreven als een
antiquarisch heer die in een namaak middeleeuws kasteel woont. ‘Tegen zo'n
appetijtelijk samenstel van leugens staan de feiten machteloos’, verzucht de oude
schrijver over de mythen rond Chatterton. In het werk van Kellendonk hebben die
‘appetijtelijke leugens’ steeds een ander karakter, maar ze behoren tot dezelfde stam:
ze kunnen de vorm hebben van idealisering van een grootvader (in Bouwval), van
leugens (in ‘De waarheid en mevrouw Kazinczy’), een gekoesterd verlangen (in
Letter en Geest) of de gedaante van de mythische roep die iemand om zich heen laat
ontstaan als hij naar Amerika vertrokken is en daar, in de fantasie van de
achterblijvers, een leven leidt van God in Frankrijk (‘De verheerlijking’ in Namen
en gezichten). Deze hang naar ‘idealisering’ heeft alles te maken met het motto dat
Kellendonk ontleende aan de biografie van Boswell over Samuel Johnson. Kellendonk
kiest niet voor de wereld-als-voorstelling van Berkeley (zoals men ‘een appetijtelijk
samenstel van leugens’ kan noemen); hij blijft onder de indruk komen van feiten,
die anders kunnen zijn dan de voorstelling die men zich maakt. Het is een conflict
dat zich niet oplost, omdat het in essentie het conflict is tussen de binnenwereld en
de buitenwereld waar de schrijver mee te maken heeft. Kellendonks dualistische
titels drukken het conflict zelf uit: Letter en Geest, Namen en gezichten, Beeld en
gelijkenis (de titel van zijn essay over het ‘godsbegrip’ in Over god). Het heeft ook
te maken met het tegelijk optreden van distantie en betrokkenheid, die een wisselende
loyaliteit ten opzichte van de ‘feiten’ en de ‘voorstellingen’ mogelijk maken.
De student Van Stakenburg, die zichzelf de opdracht heeft gegeven zijn leven in
de vorm van een kwetsbare bol wol netjes rond te houden ‘zodat de schikgodinnen
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van zijn dagen een warm en nuttig iets konden breien’, leeft op ‘aangeleerde
zekerheden’. Er is weinig voor nodig om hem in vertwijfeling te dompelen. Hij
klampt zich vast aan ‘het welomschreven object van zijn onderzoekingen’. Een sterk
gevoel dat het leven weer zin heeft neemt bezit van hem zodra hij in Engeland aan
zijn proefschrift kan gaan werken en dat blijft in stand tot de eerste dagen. Die eerste
dagen maakt mevrouw Kazinczy, een in de jaren veertig uit Hongarije gevluchte
Hongaarse bij wie hij een kamer heeft gehuurd, een gunstige indruk op hem. Maar
daarna begint ze met haar verhalen over vroeger op hem in te werken: ze was bevriend
met Bartók, gehuwd met een chirurg en haar vader was een beroemd Hongaars
dichter. Haar zoon een succesvol hematoloog. Ze is teleurgesteld omdat ze dit allemaal
achter zich heeft moeten laten; haar man heeft haar verlaten en met haar zoon heeft
ze geen contact meer. Mevrouw Kazinczy verandert voor hem in een kleinzielige
kamerverhuurster want hij gelooft haar verhalen niet. ‘De leugens en rechtvaardiging
van haar verspilde leven’ maken hem des te hongeriger naar de werkelijkheid van
zijn wetenschappelijke feiten en naar intellectuele integriteit. ‘Het sterkte hem in zijn
wil tot slagen’. Hij wil een eclatant bewijs leveren van een niet verspild leven.
Het object Van zijn onderzoek is voor Van Stakenburg een bevestiging dat er een
werkelijkheid buiten hem om bestaat. Het is zijn zekerheid in een moeras van twijfel.
Daarom worden de in zijn ogen fantastische verhalen van mevrouw Kazinczy tot
een obsessie. Dat wordt niet minder als zij met tastbare bewijzen aankomt om het
onrustige vermoeden te logenstraffen dat Van Stakenburg haar niet gelooft: haar
verleden is háár zekerheid. Wanneer blijkt dat het lot heeft gewild dat de brieven
van de Engelse antiquair aan Vossius vervalsingen zijn en het

Carel Peeters, Houdbare illusies

133
hele proefschrift geen doorgang kan vinden wordt het conflict om de waarheid pijnlijk
verhevigd. Van Stakenburg vervalst het testament van de antiquair waarin hij de
brieven zelf vervalsingen noemt. Door het paniekerige gesol met deze waarheid
begint hij mevrouw Kazinczy met andere ogen te zien: misschien was het allemaal
wel waar wat ze vertelde? En als het niet waar was zouden ze nu verbonden zijn door
de leugen. Hij wordt tot een ‘roemloos slachtoffer der omstandigheden’ als hij bij
toeval ontdekt dat het testament van de antiquair al eens in een boek over beroemde
testamenten is beschreven, zodat zijn vervalsing zinloos is en hij zijn proefschrift
wel kan vergeten. Dat is het moment waarop hij ergens buiten zijn gezichtsveld de
schikgodinnen gewaar wordt, bezig de warme trui uit te halen die ze leken te breien
toen alles er nog zo rooskleurig uitzag.
Van Stakenburg is de eerste hoofdpersoon van Kellendonk die niet op basis van
een solide vertrouwen in de wereld staat. Het onderwerp van zijn proefschrift was
een godsgeschenk dat op een cruciaal moment zorgde dat hij niet in lethargie verviel.
Zijn geloof in de werkelijkheid en de mogelijke rol die hij daarin zou kunnen spelen
was tot dat moment nihil. Elke stap die hij deed om er een actief aandeel in te hebben
werd al tijdens het optillen van zijn voet aangetast door gebrek aan vertrouwen.
‘Begrijpt u toch hoe ik nu een plaats moet veroveren in een wereld die me helemaal
niet nodig heeft’, roept hij tegen mevrouw Kazinczy na zijn avonturen met de brieven
en de vervalsing van het testament.
Van Stakenburg is weliswaar de eerste hoofdfiguur in Kellendonks werk met deze
instelling, Langueur is als op de voorgrond tredende bijfiguur natuurlijk de bron van
dit alles. De vader van de kroonprins, de kroonprins zelf, de vader van Frits Goudvis
en Felix Mandaat zijn zijn
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erfgenamen, afsplitsingen of voortzetters: zij zijn evemin in staat parmantig in het
leven te geloven. Ook zij denken dat niemand hen echt nodig heeft en ze hebben
teveel inzicht in de onwaarachtigheden waarmee de wereldveroveraars te werk gaan.
De vader van Frits Goudvis, die op directieniveau bij het familiebedrijf werkt dat in
verzekeringen doet, stelt voor een levensverzekering naar waarheid een
‘overlijdensverzekering’ te noemen. Langueur was degene die een schilderij nooit
afmaakte en Felix Mandaat heeft tot zijn dertigste voornamelijk op zijn bed gelegen.
In De nietsnut wordt de verhouding tussen de vader en de zoon bepaald door hun
verwantschap in karakter, iets wat de zoon helemaal niet wil maar waarvan hij de
tekenen niet kan loochenen. ‘Het werd, al met al, volstrekt onduidelijk waar hij
ophield en ikzelf begon.’ Hij is zijn vader verwant naar het bloed, maar vijandig naar
de geest, staat er. De vijandigheid van Frits Goudvis blijkt uit de manier waarop hij
een beeld schetst van zijn vader. Hij slaat hem gade in zijn verbeelding, maar hij
verheelt niet dat hij daarmee ook zichzelf een spiegel voorhoudt, gegeven de hem
ergerende overeenkomst in motoriek, eigenaardigheden en langoureusiteit.
In lichtelijk overspannen toestand besluit Goudvis op een nacht naar het plaatsje
Mohrbach St-Hubert in België te rijden om daar met eigen ogen te zien hoe zijn
vader aan zijn eind gekomen is. In dat plaatsje hadden zijn ouders een huis. Zijn
vader was daar heengereden toen hij uit een psychiatrische inrichting was gevlucht,
in gezelschap van een echt gevaarlijke patiënt, Dirkzwager, die hem daar heeft
vermoord. Deze tocht vangt aan in het begin van de roman en eindigt op de laatste
bladzijde. In de tussenliggende pagina's krijgen we te horen wat zich voor en na de
dood van de vader heeft afgespeeld. Het oproe-
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pen van al die gebeurtenissen is voor Goudvis een noodzakelijke bezigheid om er
achter te komen welke betekenis de dood van zijn vader heeft in zijn leven. Hij
reconstrueert alles als een detective in dienst van zichzelf.
Zijn vader is zevenentwintig jaar in dienst geweest van de verzekeringsmaatschappij
De Tielsche van 1847, het familiebedrijf waarvan zijn broer Richard
president-directeur is. Deze is het type van de grootvader in Bouwval, de vader doet
denken aan de vader van de kroonprins, die ook een ‘nietsnut’ wordt genoemd. De
vader van Goudvis bekleedde in al die jaren goedbetaalde functies die bij elke
promotie minder om het lijf gingen hebben, tot hij ‘het vijfde wiel aan de wagen’
werd. Hij voldeed nergens en verdeed zijn tijd op het laatst met het ijverig simuleren
iets uit te voeren. Het beeld dat zijn zoon van hem heeft is niet flatterend, maar uit
kleine dingen valt op te maken dat hij ook zijn aandoenlijke kanten had. Hij was een
in zichzelf gekeerd iemand met wereldvreemde plannen en een argeloze
waarheidsliefde. Afgezien van het debâcle met de ‘overlijdensverzekering’ schreef
hij ter gelegenheid van het honderdvijftigjarig bestaan van de firma een boekje over
haar geschiedenis, beginnend met de zin: ‘Nimmer grijnsde de geschiedenis zo vals
als toen het Haagse gepeupel bij opbod de vingers, tenen en geslachtsdelen verkocht
van Johan de Witt, de grondlegger van de verzekeringswiskunde.’ Zich laten leven
en de kantjes eraf lopen, daaruit was zijn leven gaan bestaan. ‘Zo bleef hij maar
woelen in zijn bedje, dromend over zijn onbeproefde talenten.’
De lifter waarmee Goudvis naar Mohrbach rijdt noemt het ‘een tragische
geschiedenis’ wanneer hij heeft verteld over zijn vader die door een opeenhoping
van tegen hem gekeerde gebeurtenissen en depressie een poging doet tot zelfmoord,
waarna hij in de psychiatrische inrichting be-
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landt waar hij niet hoort. Ook vertelt hij over de hulp van een assistent-psychiater
die hem helpt bij het vluchten, met in zijn kielzog Dirkzwager, degene die hem
uiteindelijk in Mohrbach zal vermoorden. Dat het een tragische geschiedenis zou
zijn verbaast Goudvis. Er was voor hem juist niets tragisch aan, ‘dat is voor mij juist
het onverteerbare’. Zijn verwarring en overhaaste besluit om naar Mohrbach te gaan
zijn juist het gevolg van zijn indifferentie: hij is niet in staat betekenis te geven aan
deze dood, voelt verdriet noch opluchting. Hij weet niet of zijn vader hem haatte of
iets om hem gaf. Wat zijn moeder hem vertelt geeft geen aanleiding haar te verwijten
dat ze bij hem weg is gegaan.
De hele onderneming - die bestaat uit de autotocht, de gesprekken met zijn moeder,
de psychiater en oom Richard - staat onder druk van het gevoel dat er een soort
zielsverhuizing heeft plaatsgehad op het moment van zijn vaders dood. Een
dwangmatige identificatie, waardoor hij duidelijker is gaan zien waaraan hij in
zichzelf een hekel heeft. ‘Wonderlijk, uw habitus, uw stem...’ zegt de
assistent-psychiater als hij hem ziet. De overeenkomsten zijn blijkbaar zo groot dat
zijn oom Richard hem een loopbaan bij het familiebedrijf aanbiedt die veel lijkt op
die van zijn vader.
Kellendonk laat Goudvis de toedracht van de dood van zijn vader reconstrueren
als een detective. Het is een manier waarop hij zich van hem zou kunnen ontdoen:
‘Ik moet een vorm vinden voor zijn leven, ik moet er een verhaal van maken... Het
probleem was niet zozeer dat hij mijn creatuur werd - dat zou bovendien een heel
goede manier zijn om me van hem te ontdoen - maar in dezelfde mate waarin ik bezit
nam van hem nam hij bezit van mij.’ Door het leven in de vorm van een verhaal te
gieten, gaat zijn vader een leven buiten hem leiden en
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niet in hem. Bovendien stemt het overeen met de manier waarop hij met zijn
herinneringen omgaat: ‘We leven toch allemaal in ons geheugen, in onze verbeelding.
Iedereen probeert toch de brokstukken tot een eenheid te smeden’, zegt hij tegen de
lifter die er simpeler over denkt: ‘Eenheid? Werken, vreten, schijten, neuken, sterven.
Dat is meer dan genoeg van hetzelfde, dunkt me. Wat zeur je nou?’
De ontdekking die uiteindelijk in De nietsnut wordt gedaan heeft het karakter van
een illuminatie. Het is een plotseling inzicht, ontstaan door het samenvallen van
verschillende feiten en herinneringen. Zijn moeder vertelt Goudvis een droom waarin
het gezicht van haar man plotseling ging samenvallen met dat van een jongeman. In
het huis waar zijn vader is vermoord zet hij dezelfde stappen en betreedt hij de trap
en de kamers zoals zijn vader dat op de onfortuinlijke dag moet hebben gedaan. Hij
gaat tenslotte zelfs in de krijtomtrek van zijn vaders lichaam liggen die door de politie
is aangebracht. Het definitieve inzicht ontstaat als hij 's avonds in zijn hotelkamer in
het raam het licht van de maan ziet samenvallen met het licht van de lamp op de
tafel: ‘Doordat ik mijn voetstappen in mijn vaders spoor had gedrukt was zijn spoor
verdwenen. Doordat ik mijn ervaringen over de zijne had geschoven had zijn tocht
naar Mohrbach nooit plaatsgevonden.’ Als hij de volgende dag opstaat voelt hij zich
‘als herboren’.
Het besluit dat Frits Goudvis als gevolg van de illuminatie neemt snijdt hem af van
het soort leven dat zijn vader leidde. Hij heeft altijd het gevoel gehad dat hij buiten
‘de som van zijn beperkingen’ geen enkele identiteit had, ‘alsof mijn geheugen, al
mijn ervaring een repertoire zijn, een kast vol halfvergeten, zeer verschillende rollen.’
Hij
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wil af van de doem die de figuur van Langueur ook op zijn leven werpt: ‘Een ding
wist ik nu zeker: ik wilde niet meer vertoeven in de eenzaamheid van de ziel waar
je ijl bent en vluchtig en elke gedaante kunt aannemen die je wordt voorgespiegeld
door je ambitie of medelijden. Mijn vader had zich daar te veel opgehouden; daarom
was hij nu zo volslagen dood. Ik moest mijn leven maar eens met anderen gaan
delen.’ Dat doet hij, maar niet als Frits Goudvis, maar als Felix Mandaat in Letter
en Geest. Mandaat doet wat Goudvis zich voorneemt: hij betreedt het echte leven
nadat hij tot zijn dertigste voornamelijk op zijn bed had gelegen: ‘nu moet het eindelijk
beginnen’. Hij wordt waarnemer van een ziekgeworden bibliothecaris. ‘Mandaat
beidt zijn tijd. Hij is van zijn bed gekomen en betreedt nu de geschiedenis.’ Dit besluit
doet denken aan de figuur van Spencer Brydon in Henry James' novelle The Jolly
Corner, waarover Kellendonk eens heeft geschreven. Deze Brydon keert na dertig
jaar terug naar de stad New York die hij als goed twintigjarige heeft verlaten om in
Europa te leven van de rente van zijn bezit. Bij zijn terugkeer dwaalt hij door zijn
oude huis en ontmoet hij vrienden die allemaal iets zijn geworden. Daardoor krijgt
hij sterk het gevoel iets gemist te hebben, alsof hij ooit een belangrijke brief
ongeopend in het vuur had gegooid. ‘What would it have made of me, what would
it have made of me?’ vraagt hij zich vertwijfeld af. Dit sport wroeging wil Felix
Mandaat voorkomen en hij begeeft zich manhaftig in het leven van de mensen ‘om
dienstbaar en solidair te zijn, om in liefde opnieuw geboren te worden.’ Dit is de
opdracht die hij zichzelf geeft en die hij van Kellendonk meekrijgt met zijn naam,
waarin doorklinkt dat we hier te maken zullen hebben met een man die zichzelf een
taak stelt.
De wat pompeuze woordkeus en de overdreven toon
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waarin deze opdracht is gesteld hebben alles te maken met het karakter van Letter
en Geest: het heeft veel van een groteske in de Gombrowicziaanse zin. Alles is er
iets buiten proportie, de gevoelens, de gedachten, het gedrag, de verlangens. Het is
tragi-komisch wat zich in Letter en Geest afspeelt en daar helpt de lichtelijk
sarcastische en amusante toon sterk aan mee. Nog meer dan in de andere romans
bedient Kellendonk zich van metaforen, vergelijkingen en gelijkenissen, terwijl deze
manier van denken bovendien een van de motieven van de roman is. Het verhaal
bestaat uit knopen die de lezer moet ontwarren opdat hem een licht zal opgaan. De
dubbele bodems die hiermee ontstaan leiden de aandacht niet af van de oppervlakte.
De verhalen die binnen de roman worden verteld belichten als uitgesponnen metaforen
de bedoelingen van de roman en de psychische toestand van Mandaat.
Wanneer Mandaat in de bibliotheek wordt rondgeleid door het directielid B.C.
Latour van Uffel krijgt hij in diens persoon te maken met een mogelijke afspiegeling
van zichzelf. Van Uffel is een door de wol geverfde vrijgezel die zijn teleurstellingen
heeft omgezet in cynisme. De uiterlijke tekenen van zijn burgerlijke staat, zoals
vlekken op zijn pak en broodkruimels op zijn schoot, maken dat Mandaat in een
schichtige reflex zijn colbert afklopt. Het vermoeden bekruipt hem dat hij na enige
tijd in de bibliotheek een Van Uffel zal zijn; het zaad van de haat is gestrooid. Net
als Frits Goudvis zijn vader vijandig gezind is vanwege teveel overeenkomsten, zo
wordt Mandaat bij de eerste kennismaking om die reden al weerspannig.
Van Uffel weet zijn cynisme tegenover de nieuwe waarnemer nauwelijks in te
houden en ontluistert het werk nog voordat Mandaat een poot heeft uitgestoken. De
col-
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lega's met wie Mandaat te maken zal krijgen worden van weinig menslievend
commentaar voorzien. Hij krijgt iets demonisch als hij de indruk wekt de persoon
van Mandaat te doorzien: ‘U hebt het vast zelf niet beseft, maar iemand met uw
probleem had naar geen betere plaats kunnen komen. Jazeker u hebt een probleem.
Ik ken mijn broeders.’
Een letterlijk alleswetende verteller vertelt in negen hoofdstukken over het doen
en laten van Mandaat. Soms wijkt hij uit naar de periode waarin Mandaat nog zijn
lethargische leven leidde. Het zijn terugblikken op een eenzelvig leven die licht
werpen op het waarom van Mandaats gedrag in de bibliotheek. Hij volgde eens een
meisje dat een uitnodigende indruk maakte bij een rivier waar hij zich 's zomers
ophield. Als ze achter de ruïnes van een steenfabriek verdwijnt en hij achter haar
aangaat wordt hij plotseling met stenen bekogeld door mannen. Bij een andere
gelegenheid wordt hij tijdens een feestje door een meisje een kamer ingelokt. Op het
moment dat de vrijpartij zal beginnen schuift er een gordijn open en wordt hij
uitgelachen door de feestgangers. Jaren achtereen lag hij 's zomers op een stille plek
tussen het riet langs de rivier. Hij nam wel een boek mee, maar lezen deed hij amper.
‘Er was geen verschil tussen hemel en papier, tussen staren en lezen.’ Hij wist niet
of hij zich nu behaaglijk of onbehaaglijk voelde. Maar ‘buiten mijn blikveld’
vermoedde hij altijd iets, alsof er iets zou beginnen op het moment dat hij wist wat
het was.
Mandaats desperate wil om aan het leven deel te nemen zorgt ervoor dat hij tegen
zijn wil verliefd wordt op zijn niet zo aantrekkelijke assistente, die bovendien zwanger
is. Ze was ook de secretaresse van meneer Brugman over wiens persoon en
ziekteverlof gezwegen wordt door iedereen. Ze heeft iets dat Mandaat niet heeft: ‘Ze
onder-
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houdt banden die zich uitstrekken tot voorbij zijn blikveld.’ Deze mevrouw Qualing
behoort tot wat Mandaat noemt de ‘Gemeenschap der heiligen’: zij die iets hebben
waardoor ze zich met anderen verbonden voelen. Mandaat is ook jaloers op een vaste
bezoeker van zijn leeszaal die zich heeft vastgebeten in een vertaling van een boek
over paarden dat allang eerder vertaald is. Ook denkt hij aan mensen die zich op een
andere manier verbonden weten, doordat ze zich bijvoorbeeld hebben weggegeven
aan Jezus.
Mandaat is een solipsist voor wie metafysische ideeën niet bestaan. ‘Alles schikte
zich in concentrische cirkels rond dat ene middelpunt: Mandaat. Alles en iedereen
was naar zijn beeld en gelijkenis geschapen. Wie zich zo verheft brengt de wereld
ten val.’ Als hij op een avond dat hij dienst heeft naar de ‘kapel’, het boekenmagazijn,
gaat herinnert hij zich dat Van Uffel de ruimte met al die boeken heeft vergeleken
met een brein. Hij voelt zich daar een ‘brein in een brein om een brein... een
bibliotheek in een bibliotheek om een bibliotheek, een ondoordringbaar solipsistisch
systeem, een huiveringwekkende parodie op Plato's grot, waar de schimmen die je
ziet door jezelf geworpen worden, waar niets verwijst naar de zekerheid van
transcendente ideeën, noch van de knie die over een straatsteen schaaft, de tong die,
uitgestoken, in een kus een andere ontmoet. Inderdaad Van Uffel, er is geen groter
eenzaamheid dan die van de taal.’
De verwijzing naar Plato's grot is een indicatie van de mate waarin Mandaat in
zijn solipsistisch brein gevangen zit. In de Politeia wordt de allegorie van de grot
gebruikt om de vier stadia van het menselijk bewustzijn aan te illustreren. Het eerste
stadium is de toestand waarin een mens in een grot zit, in het donker en zonder dat
hij zich kan bewegen. Hij heeft nooit iets van de buitenwereld
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gezien. Als er achter hem licht in de grot wordt toegelaten en er schaduwen op de
wand worden geworpen zal hij die opvatten als de werkelijkheid. Het vierde stadium
is dat van transcendente ideeën als goedheid en liefde. Mandaat bevindt zich in het
eerste stadium en zal het vierde nooit bereiken. In deze geestesgesteldheid begint hij
in het magazijn vreemde geluiden te horen en ziet hij opeens op een afstand van tien
meter iets bewegen: ‘Ectoplasma. Een spook’. Weken achtereen gaat hij op de
avonden dat hij dienst heeft naar het magazijn en wacht hij op het ‘spook’, dat zich
altijd net iets buiten zijn blikveld bevindt.
De bibliotheek en het ‘spook’ zijn metaforen die Kellendonk met
vanzelfsprekendheid als groteske middelen gebruikt. Mandaats verveling en solipsisme
worden bevestigd door de gewaarwording die hij heeft: dat al die miljoenen boeken
een naar zichzelf verwijzend systeem vormen, waar men zich alleen uit kan bevrijden
met iets dat erboven uitstijgt, zoals passie, nuttigheid, liefde, zaken waar hij geen
ervaring mee heeft. Dat is het ‘probleem’ waar Van Uffel het over heeft. Kellendonk
heeft het niet letterlijk over Mandaats ‘probleem’, hij doet het via beelden en situaties,
of met een persoon, zoals Van Uffel zelf. Die ziet in Mandaat een ‘broeder’. Wanneer
Mandaat hem van zijn ervaringen met het ‘spook’ heeft verteld voelt Van Uffel dat
Mandaat rijp is om in zijn eigen frustraties en fantasieën te worden betrokken. Het
zijn de frustraties van een vereenzaamde homosexueel die met al zijn groteske
capriolen slechts een surrogaat krijgt van wat hij eigenlijk zoekt: liefde. Dat woord
kan Van Uffel niet uit zijn mond krijgen en wordt door Kellendonk gesuggereerd
met een mooie vergelijking: ‘Het is een woord dat, onbeantwoord, even waardeloos
is als een halve was-knijper.’ Dit woord waart in Letter en Geest rond als een
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spook en het valt steeds buiten het gezichtsveld van Mandaat. Hij is er naar op jacht,
maar in het menselijk materiaal dat hij ontmoet ziet hij slechts verveling, sleur, haat
en oppervlakkigheid. In zijn overspannen verbeelding denkt Mandaat dat het kind
van mevrouw Qualing zijn eigen wedergeboorte aankondigt en dat dat nog eens
wordt bevestigd door de dood van de man voor wie hij waarneemt, meneer Brugman,
wiens naam ook alles met woorden te maken heeft, met teveel woorden zelfs. Wanneer
Mandaat na drie maanden wordt gevraagd Brugman definitief op te volgen omdat
hij zijn werk zo goed gedaan heeft, laat hij deze beker aan hem voorbijgaan. Hij is
in de bibliotheek niet opnieuw in liefde geboren, zijn haat is slechts groter geworden:
‘Hij heeft het kruis op zijn schouders genomen. En hij heeft het niet neergelegd vóór
hij wist hoe zwaar het kan zijn. Onvoorstelbaar zwaar.’ Er is een rest van spijt dat
hij niet in de bibliotheek is gebleven als hij zich plotseling het Indische meisje
herinnert dat er werkt, het meisje met ‘de knuffelende lach.’ Ook de landloper die
hij in de trein naar huis tegenkomt probeert twijfel te zaaien: ‘Dat zwijgen kan je
lelijk opbreken, jongeman. Wie zwijgt heeft niet bestaan. Ik heb ook veel gezwegen
in mijn tijd... En toen was mijn tijd voorbij.’
De woorden van Paulus die in de titel zijn terug te vinden, ‘de letter doodt, de
geest maakt levend’, hebben twee gezichten. Mandaats aanwezigheid in de bibliotheek
heeft niet de band doen ontstaan die hij ervan verwachtte, de ‘letters’ hebben hem
niet verder gebracht. Anderzijds heeft de geest in de roman zijn werk wel gedaan:
het is de ‘geest’ die in de gedaante van metaforen, vergelijkingen, ‘verhalen’ en
situaties het leven en denken van Mandaat in de bibliotheek betekenis geeft; deze
verhelderende omwegen zijn middelen die voor en veelzijdig
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inzicht zorgen in wat Mandaat beweegt. Tegen het einde van de roman zit hij in de
koffiekamer van de bibliotheek bij collega's en begint een verhaal te vertellen over
zijn grootvader. Het wordt langer en langer, alsof hij bezig is door middel van dit
verhaal iets te veroorzaken waardoor hij zich opgenomen zal voelen in de
‘Gemeenschap der heiligen’. Het verhaal en dit gretige vertellen onthullen indirect,
als een metafoor, Mandaats verlangen. Tijdens de afscheidsreceptie begint hij te
snappen wat er precies bij hem aan schort: ‘Mandaat begrijpt dat ze iets met elkaar
hebben, iets waar hij nooit bij zal kunnen en dat zich veruiterlijkt in een glimlach
die niet slechts in elk van hen is, maar ook tussen hen allen.’ Dit is wat buiten zijn
gezichtsveld lag.
De kern van Kellendonks werk, het vermoeden van en de confrontatie met ‘wat
buiten het gezichtsveld ligt’, beleeft in elke roman een metamorfose. In het verhaal
‘Buitenlandse dienst’ in Namen en gezichten heeft het de gedaante van een uit Egypte
afkomstige illegale buitenlandse werknemer, Gamal. Dat hij speciaal uit Egypte komt
moet men niet over het hoofd zien. De man komt één keer in de week op een ochtend
het huis van de werkeloze leraar die het verhaal doet schoonmaken. Hij krijgt daarvoor
het bedrag van vijfentwintig gulden. Men kan niet zeggen dat hier twee culturen met
elkaar in contact komen. Gamals aandeel is gering: hij komt, doet nagenoeg zwijgend
zijn werk en verdwijnt, de leraar achterlatend en opzadelend met duizend en een
gedachten over deze suggestieve schicht, die hem confronteert met zijn eigen culturele,
maatschappelijke en persoonlijke bestaan. Gamals loutere aanwezigheid werkt als
een spiegel waarin de leraar zichzelf gaat zien. De leraar wringt zich in potsierlijke
bochten om zich aan het zwijg-
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zame ritueel van Gamal aan te passen. In feite heeft hij hem helemaal niet nodig; hij
kan zijn huis sneller en efficiënter zelf schoonmaken. Tot op zekere hoogte doet hij
dat al vóór Gamal arriveert en heeft hij ‘alle sporen van (zijn) lichamelijk bestaan
verwijderd die misschien zijn weerzin zouden kunnen wekken en zijn trots, een trots
zo groot als een struisvogelei, zouden kunnen krenken.’ Hun communicatie is
gespannen, hakkelend en stroef, als een rubber zool op een rubber vloer. De leraar
wordt verondersteld het huis op de schoonmaakochtend te verlaten en pas iets over
twaalven terug te komen. Op dat tijdstip zit Gamal zedig en zwijgend na gedane
arbeid te wachten. Dan begint de dans van het uitbetalen, waarna Gamal het huis
verlaat zonder groet: ‘Ik heb het bange vermoeden dat hij elke week een vloek
uitspreekt boven mijn drempel.’ Hij laat een onbepaald schuldgevoel achter en de
aandrift om met een razende vaart alle dingen in huis weer op hun vaste plaats te
zetten.
De spanning van het verhaal schuilt in de groteske tegenstelling én overeenkomst
die de leraar tussen hen bevroedt: ‘Ben ik niet evenzeer een vreemdeling in dit mooie
Nederland? Ik woon dan nog wel in mijn eigen huis, maar ik ben verstoten uit de
samenleving. Ook ik word gek van de onverschilligheid om me heen en daarom vlei
ik me met de illusie dat ik word gehaat. Zijn verdriet is tweeling van mijn verdriet,
ik ben wat ik versta. Zouden onze eenzaamheden ons niet kunnen samenbrengen?’
Het brengt de leraar tot gedachten over de maatschappij en de democratie die deze
toestand hebben veroorzaakt: ‘Haar beslissingen en vergissingen zijn natuurrampen
waar geen verweer tegen is.’ Hij begint hun ‘economie op menselijke schaal’ te
idealiseren tegenover de natuurramp van de economie van ‘de meerderheid.’ Het
vervelende is alleen dat Gamal buiten zijn deur doet
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alsof de leraar niet bestaat; hij ziet zijn partiële broodheer niet staan en loopt
onverstoorbaar door met zijn eeuwige versleten plastic tas, gadegeslagen door zijn
meester, die hem tevergeefs tot herkenning maant.
Gamal vraagt de leraar wel eens in een wonderlijk taaltje (‘Soms komt de vertaling
van binnen verkeerd naar buiten’) een brief te corrigeren die hij aan een geliefde
heeft geschreven. De leraar verbaast zich over de ondertekening: ‘God’. Vanaf dat
moment wordt aan de titel ‘Buitenlandse dienst’ een dimensie toegevoegd, want
Gamal spreekt zijn baas op een gegeven moment ook nog aan met ‘Manier Job’. Het
verhaal krijgt bijbelse afmetingen en begint alle trekken van een gelijkenis te krijgen
- het wordt een verhelderende omweg.
Kellendonk schrijft een schijnbaar eenvoudig verhaal over een werkloze
Nederlandse leraar en een buitenlandse illegale werknemer. Ineens blijkt het een
even eenvoudig als diepzinnig verhaal te zijn waarin alle zinnen weefdraden van een
patroon zijn. Onder de oppervlakte van dit ‘actuele’ thema herschrijft hij het verhaal
van God en Job. De rampen die Job in het bijbelverhaal te verwerken krijgt zijn hier
samengevat in de natuurramp van de werkeloosheid en een illegaal als Gamal. God
verschijnt in de gedaante van Gamal en dat is geheel volgens het ‘godsbegrip’ van
Kellendonk, voor wie God veel weg heeft van de mens. Maar er is ook een verschil
en dat is tevens in Gamal gepersonifieerd: de verhouding tussen Gamal en de leraar
bezorgt de laatste een schuldgevoel, hoewel daar niet zoveel reden voor is. Deze
schuldeloze schuld is bekend uit het verhaal over Job in de Bijbel. ‘Is het om niet
dat Job God vreest?’ wordt in de Bijbel gevraagd? Inderdaad, ‘om niet’, want Job
wordt in de Bijbel ‘oprecht, vroom, godvrezend, en wijkende het kwaad’ genoemd,
en toch overkomt hem ramp na ramp.
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Op dezelfde manier als Job zegt de leraar zonder ergens schuldig aan te zijn: ‘Ik ben
met schuld beladen, diepbedroefd.’
‘Buitenlandse dienst’ ademt de geest van het autobiografische essay ‘Beeld en
gelijkenis’ in Over god. Kellendonk schrijft daarin op verzoek over zijn ‘godsbegrip’,
iets waarvan hij dacht het niet te bezitten tot hij aan het essay begon. Zonder dat hij
nog enig gevoelsmatig contact heeft met zijn katholieke jeugd schrijft hij niettemin
nog vast overtuigd te zijn ‘van de werkelijkheid van de erfzonde en ik schaam me
nog steeds ongelukkig over alles wat ik doe en ben.’ Die erfzonde heeft, zoals bijna
alles bij Kellendonk, een bepaalde gedaante aangenomen, een andere dan in zijn
jeugd: ‘Zo beleef ik althans het feit dat de mens een onaangepast schepsel is en dat
er tussen zijn binnenwereld en de buitenwereld zonder ophouden een strijd woedt
die diepe ellende voortbrengt, maar ook wonderbaarlijke kunst.’ Het verhaal over
de mysterieuze Gamal en de leraar laat iets van die strijd zien. Gamal is de
buitenwereld: God die zijn buitenlandse diensten verricht en de leraar daarmee een
spiegel voorhoudt. Als de leraar hem op straat ziet loopt hij onaandoenlijk door. Ziet
de leraar hem niet, dan voelt hij zich door hem achtervolgd, ‘als door een volgtijger’.
Zijn verhaal eindigt met een zin die zo uit de Statenvertaling kan zijn gelicht: de
leraar ziet Gamal op een avond langs zijn huis lopen zonder dat hij het een blik
waardig keurt: ‘Wat ben jij voor iemand, Gamal, dat je het huis van je slavernij toen
met geen blik hebt willen gedenken?’
Wat in Letter en Geest niet met name genoemd wordt, maar samenvalt met ‘liefde’,
is in ‘Buitenlandse dienst’ ‘schuldgevoel’: dat wat buiten het blikveld ligt. De
werkelijkheid is niet wat men kan zien, maar wat men er zich blijkbaar van moet
voorstellen.
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Dirk Ayelt Kooiman:
Onder de padvindershoed
In het autobiografische verhaal ‘Mijn carrière als padvinder’ beschrijft Dirk Ayelt
Kooiman hoe het tijdelijke bezit van een padvindershoed zijn carrière als mens heeft
beïnvloed. Het is een treurige geschiedenis. Het verhaal gaat terug naar de tijd dat
Kooiman vijf jaar was. Hij heeft een oudere broer die hopman bij de verkenners is.
De gebeurtenis waarom het draait wordt niet ingeleid met de mededeling dat de
vijfjarige Kooiman dagelijks begerig naar de hoed van zijn broer keek. In een
onbewaakt moment op een ochtend nam hij de hoed van het tafeltje, zette hem op
en begon de tocht naar de kleuterschool.
De route die hij aflegt wordt nauwkeurig beschreven en ziet er aanvankelijk uit
als een van Kooimans afleidingsmanoeuvres om niet rechtstreeks te vertellen wat
hij op zijn hart heeft. Maar deze beschrijving leidt toch tot een ontboezeming van
ondubbelzinnige aard. ‘Daar liep ik dus’, schrijft hij, ‘en ik heb het wonderlijke
gevoel dat ik mezelf daar ook werkelijk zie lopen.’ Zo'n heldere, niet door de
geschiedenis vervalste herinnering is heel ongebruikelijk voor Kooiman. Hij zou zijn
naam onrecht aandoen als hij dat zelf niet zou weten: ‘Kan dat, vraag ik mij af. Kan
ik dat zien? Ik meen eigenlijk van niet, net zomin als ik geloof dat een dertigjarige
Kooiman de gedachten van een vijfjarige Kooiman naar waarheid kan lezen of
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beschrijven.’ Hoe is het mogelijk om met één sprong vijfentwintig jaar te
overbruggen? Hij geeft zelf het antwoord: ‘Het is, vermoed ik, dit: het moment van
bewustzijn dat ik toen, terwijl ik daar liep, ondervond. Ik was me opeens van mijn
bestaan bewust, ik zág mezelf in een flits met die hoed op mijn hoofd. Een moment:
één ondeelbaar nu. Ikzelf: één ondeelbaar ik. En die “ik” ben ik nog steeds. Ik ben
het die die hoed opheeft - zolang ik leef.’ Hiermee zou de ontboezeming een einde
hebben genomen, als hij geen staart zou hebben gehad. Kooiman schrijft wel zo ferm
dat hij die hoed nog steeds opheeft en altijd op zal hebben, maar dat is grootspraak,
wishful thinking. Die hoed heeft hij al lang niet meer op en zijn werk staat in het
teken van zijn beklag daarover. Die hoed wordt in zijn werk niet voortdurend
opgevoerd; als men het verhaal ‘Mijn carrière als padvinder’ gelezen heeft is hij
eenvoudig steeds aanwezig, als teken van betere en andere tijden. Waar niet hoed,
daar de schrijver Kooiman; waar niet hoed, daar een gespleten, géén ondeelbare
Kooiman.
Er zijn wel meer van zulke invloedrijke hoeden in de literatuur. Een van de
bekendste en, in dit verband, veelzeggendste hoeden is die van Holden Caulfield in
Salingers The Catcher in the Rye. Dat is de rode jagershoed die Caulfield
achterstevoren op zijn hoofd heeft en waarvan hij zegt dat hij hem ‘veel doet’. Hij
heeft hem bijvoorbeeld op als hij op stap gaat of wanneer hij dat opstel gaat schrijven
over de linkshandige baseballhandschoen van zijn overleden broer Allie (die twee
jaar jonger was dan hij ‘maar ongeveer vijftig keer intelligenter’). Men zegt niet
teveel als men zou beweren dat dit een soort toverhoed is, die eigenlijk in sprookjes
thuishoort. Die hoed verandert de werkelijkheid, dat is zijn opvallendste eigenschap.
Wat er precies verandert zou men de betrok-
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kenen zelf moeten vragen omdat buitenstaanders daar gauw de verkeerde woorden
voor kiezen. In het geval van Caulfield zou ik zeggen dat hij zekere weerstanden
opheft waardoor hij nog onbekommerder gaat praten.
Een hoed met minstens zoveel macht is de tropenhelm of ‘helmhoed’ van de kleine
Jeroen Brouwers in Het verzonkene. Hij is eigenlijk van zijn wonderbaarlijke
grootvader die hem wel eens op zijn hoofd zet (‘Pijn aan mijn bolletje. Ik mocht zijn
helmhoed op’). Die hoed krijgt geleidelijk de onuitgesproken taak twee heren te
dienen, waarbij hij in het geval van de kleine Jeroen Brouwers dienst lijkt te doen
als een soort tent: ‘Ik zit op de achtergalerij, onder of eigenlijk in de tropenhoed,
waar ik geen afstand van wil doen en die ik niet in het huis wil achterlaten: ik zal het
ding dag en nacht blijven dragen, tot het zwart is geworden van het vuil van jaren
dat er op is gegroeid, en het op zeker moment, - ik kan datum en tijdstip nog noemen,
- van mijn hoofd waait, over de reling buitelt, een ogenblik blijft drijven, daarna in
de golven verdwijnt. Wij zijn dan op het vrachtschip Kota Baroe op weg naar Holland:
14 juli 1947, 10.30 uur. Kota Baroe is: de nieuwe stad. De binnenbovenkant van de
hoedbol rust op mijn schedeldak, verder raakt de hoed mijn hoofd nergens. Zo kan
ik jaknikken en neeknikken zonder dat de hoed meebeweegt met de bewegingen van
mijn hoofd.’
Zou het kunnen dat deze tropenhoed een fase in het leven van Brouwers markeert
en dat Caulfield juist door die hoed zo onbekommerd praat? Je zou het gaan denken.
Onbekommerdheid is niet het kenmerk van Kooimans schrijverschap, maar hij is de
padvindershoed dan ook, net als Brouwers zijn tropenhoed, kwijtgeraakt. Dat vertelt
het vervolg van ‘Mijn carrière als padvinder’. Op zijn wandeling naar de kleuterschool
komt de kleine Kooiman ‘een monsterachtig grote jongen’ tegen die
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hem op barse toon vraagt ‘wat dit te betekenen heeft’ en die hem gelast de hoed bij
hem in te leveren omdat hij die hoed onrechtmatig ophad: ‘Het was een schandelijke
ontering van die hoed, die uitsluitend het hoofd mocht tooien van iemand die daarvoor
opgeleid was en middels de padvinderseed gewijd!’ Het deel van het verhaal waarin
deze dramatische gebeurtenis zich afspeelt leidt Kooiman in met de mededeling dat
wat volgt eigenlijk niet meer over hem gaat: ‘dat ben ik niet meer’. Over hem ging
het slechts tót het bezit van die hoed, daarna veranderde alles.
In het werk en in de hoofdpersonen van Kooiman waart een ‘gespletenheid’
waarvan die padvindershoed het symbool genoemd kan worden. De steeds
terugkerende en met elkaar wedijverende tegenstellingen in zijn werk hebben in het
bezit van die hoed een concrete bron: verbeelding en werkelijkheid, gevoel en
verstand, het ongevormde en gevormde ik, het lustprincipe en het realiteitsprincipe,
het ongecensureerd en gecensureerd ervaren, het niet-interpreterende kijken en de
behoefte aan alles een betekenis toe te kennen. Het boek waarin al deze tegenstellingen
op de spits worden gedreven, De vertellingen van een verloren dag, begint op een
manier die direct aan het verhaal over de padvindershoed herinnert. Met eenzelfde
filmische kijk krijgen we een Kooiman te zien die nu zo'n vijfentwintig jaar ouder
is, maar in een toestand zonder de beschermende hoed. De Kooiman die we nu zien
is zich duidelijk niet op een ongecompliceerde manier van zijn bestaan bewust, zoals
zijn kleine uitgave: ‘Zo loopt hij: de handen diep in de zakken van zijn openhangende
regenjas, behoedzaam, zich bewust van elke stap, knipperend tegen het ochtendlicht,
dan weer de ogen strak op de trottoirtegels gericht, de schouders opgetrokken, licht
vooroverhellend alsof hij zich elk mo-
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ment tegen iets zou kunnen stoten - zo loopt men op onbekend terrein in dichte mist.’
Van onbekommerdheid is hier totaal geen sprake meer, ‘gespannen’, dat is het woord
dat hier van toepassing is.
Het bezit van de hoed markeert het gebied van de vroege jeugd waarin een
‘ondeelbaar ik’ het voor het zeggen heeft. Dat Kooiman schrijft die hoed nog steeds
op te hebben, hoewel hij hem toen toch echt diende af te geven (‘Kortom: hoed weg.
Blééf ook weg’), illustreert het allesomvattende principe in zijn werk: de
hoofdpersonen vatten de werkelijkheid niet als werkelijkheid op, ze onttrekken zich
er aan, brengen een scheiding aan tussen wat er zich in hun hoofd afspeelt en hun
omgeving. Die hoed verbeeldt de onwil afstand te doen van alles waar hij voor staat:
de tijd van het ondeelbare ik, van het ongevormde ik. Het is de tijd waarin de dingen
en het gedrag een doel in zichzelf hadden en het gevoel niet door het verstand werd
gecensureerd. ‘Zo wankelt hij op de grens van verbeelding en werkelijkheid, op de
grens van een illusie die het tastbare niet verdragen kan’, wordt over de Kooiman
van De vertellingen gezegd. Van deze grens is de padvindershoed het symbool: de
illusie waarin hij hem opheeft kan het tastbare feit dat hij hem kwijt is niet verdragen.
In De vertellingen wordt het heden herhaaldelijk geconfronteerd met de tijd die
door de hoed wordt gemarkeerd. Het meisje waarop Kooiman verliefd is geworden
nodigt hij uit voor een boswandeling, maar hij vertelt er niet bij dat die zich zal
afspelen in de buurt van het kasteel waar hij als kind jaarlijks met zijn ouders vacantie
hield. Dat wordt door de schrijver Kooiman pas tijdens die wandeling zelf onthuld,
waardoor de indruk wordt versterkt dat de keuze van de plaats waar die wandeling
zich zal voordoen voor een belangrijk deel wordt bepaald door onbe-
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wuste drijfveren, van een tegengestelde orde, maar door eenzelfde drang gestuurd
als de moordenaar die op de plaats van de moord terugkeert. Die onbewuste drijfveer
is: juist met degene waarop hij verliefd is geworden de plaatsen te bezoeken waar
hij nog degene was met het ‘ondeelbaar ik’; - dat was door die verliefdheid weer in
alle hevigheid boven gekomen: ‘We keren het kasteel de rug toe en betreden het
eigenlijke bos. Ja, het is hier veranderd, maar ikzelf ben dat niet minder - want bij
iedere associatie, elk herkenningspunt, is het of ik oog in oog sta met mijn
ongevormde, ongeformuleerde ik. Dát was ik, dat ventje in het hoge gras, en wat
hier loopt is een spook, een spook dat ongewilde schreden zet op een pad dat zich
buigt in de duisternis.’ Op dat moment herinnert hij zich ook ‘de schok’ toen het
voor het eerst tot hem doordrong dat ‘dat minuscule handje van me, dat eens in de
grote veilige hand van mijn vader gerust had, opeens zonder dat ik er erg in had
gehad, uitgegroeid bleek tot een hand, even groot en behaard als de zijne indertijd.
Want die schok is het die ik nu opnieuw ervaar.’
Zulke confrontaties tussen heden en verleden brengen twee werkelijkheden in
Kooimans werk: de ene is de erfgenaam van zijn vroegste jeugd, de andere is die
van het leven daarna. In De vertellingen wedijveren deze werkelijkheden in allerlei
gedachten en situaties, maar worden heel concreet verbeeld in het verhaal dat Kooiman
voorleest aan het meisje tijdens de boswandeling. Het verhaal heet veelbetekenend
‘De open plek’; het is een herinnering aan een open plek in het bos zoals hij die als
kind kende. Als hij er tijdens ochtendwandelingen naartoe liep zag hij ‘vanuit de
verte hoe de stralen van de ochtendzon de grond daar - waar het onveranderlijk mooi
weer geweest moet zijn - onbelemmerd in gloed zetten.’ Er wordt over dit verhaal
niet veel uitgeweid omdat wat
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het te zeggen heeft duidelijk moet zijn. Op een dag, zo luidt het slot van het verhaal,
zijn op de open plek kleine sparreboompjes geplant: ‘Zij waren het die met het
verstrijken van de jaren een uiterst langzame terechtstelling voltrokken aan een open
plek die nu geen open plek meer is.’ Commentaar bij een dergelijk verhaal is, in het
licht van wat ik schreef over de betekenis van Kooimans jeugd tot aan de
padvindershoed, nauwelijks nodig: deze open plek van zijn jeugd is dichtgegroeid
met jaren en ervaringen waarin het heimwee naar die plek alles overheerste.
Een andere concrete verbeelding betreft die andere werkelijkheid. Het is een
herinnering die zich aandient wanneer hij alleen in de kamer is tijdens de vacantie
met Kompaan in het ‘klooster’ in Torello. Kooiman heeft zichzelf gesommeerd nu
van de gelegenheid gebruik te maken over zichzelf na te denken, maar hij weet niet
hoe je dat doet (‘Waar zit het zwengeltje?’). Hij herinnert zich dan dat hij als kind
eens een pretpark bezocht en ‘uit louter plichtsbesef’ een labyrint van glas was
binnengegaan. Hij raakt er natuurlijk in verdwaald en wordt in een flits door paniek
en schrik bevangen: ‘Dat ene moment was het geweest alsof opeens alles kon
gebeuren, alles mogelijk was, geen ramp ondenkbaar... Een flits van schrik, van
woede en spijt inéén. Ik was erin getrapt! - Want daarvan is deze herinnering het
symbool: je bent met open ogen in de val gelopen, je had het kunnen weten en je
wist het. Het is je eigen schuld: je hebt, als altijd, weer een stap teveel gezet...’
Kooiman is nagenoeg te vereenzelvigen met het probleem van werkelijkheid en
verbeelding in de literatuur. Zijn literaire techniek is erop gericht de lezer daar zo
dicht mogelijk bij te betrekken. Dat een relaas, geschreven vanuit een ‘ik’, vaak
wordt onderbroken door een verandering van perspectief zodat er ineens sprake is
van een
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‘hij’, heeft uitsluitend ten doel deze betrokkenheid te vergroten: de lezer moet niet
gaan denken dat hij veilig in de wereld van een ‘ik’ is binnengevoerd. De wisseling
van perspectief houdt de lezer op de grens van werkelijkheid en verbeelding en dat
is tevens de plaats waar Kooimans hoofdpersonen zich veelal bevinden.
De twee werkelijkheden, van de open plek en het labyrint, bevinden zich in het
bewustzijn van de hoofdpersonen. Kooiman betrekt de lezer bij hun wedijver. Om
hun weg te vinden in het labyrint van de ‘echte’ werkelijkheid missen Kooimans
hoofdpersonen vaardigheden; op de bijfiguren die deze wel hebben zijn ze jaloers
of ze kijken er met verbazing naar, zoals het geval is met Mazzelman, Kompaan en
het meisje in De vertellingen, en met Bomdal en Joyce in Een romance. Kooimans
personages bevinden zich niet ongedwongen in de werkelijkheid, maar ze kunnen
er moeilijk omheen, zodat hun gedrag verkrampt is en wat ze zeggen gekunsteld
klinkt. Ze horen zichzelf praten en hebben vaak het idee dat ze een ‘imitatie’ ten
beste geven van wat men onder die omstandigheden doet of zegt. Het is alsof het
leven na de ‘open plek’ of de padvindershoed hen niets geleerd heeft: hun gevoelens
en emoties zijn daar stil blijven staan. De hoofdpersoon van het verhaal ‘Niets gebeurt’
komt thuis van een slippertje en treft zijn vrouw dood aan. Het dringt nauwelijks tot
hem door: hij ‘voelt zich eensklaps tot het uiterste vernederd door de feiten. Je schiet
tekort, je hebt altijd tekort geschoten, je zult altijd en onophoudelijk tekort schieten.
Je bent zo griezelig oppervlakkig dat je je in iedere situatie afvraagt voor welke
houding, voor welke emotie je moet kiezen, alsof je in een toneelstuk speelt waarin
je uit het gedrag van de andere spelers af moet leiden welke rol de jouwe is.’
Kooimans hoofdpersonen denken vaak aan niets of hul-
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len zich in een zwijgen dat iedere interpretatie omtrent hun gedachtenleven
rechtvaardigt. Tegenover deze gedachteloosheid staat een panische cerebraliteit die
maakt dat ze bij iemand die aan het verdrinken is denken dat hier de wet van
Archimedes wordt bewezen. De gedachteloosheid en het zwijgen zijn terug te voeren
op de niet aflatende invloed van ‘de open plek’ en op de emoties die horen bij de
illusie de padvindershoed nog op te hebben; de cerebraliteit is het gevolg van het
bewustzijn dat het leven zo ingewikkeld is als een labyrint en dat men daar toch zijn
weg in moeten vinden, alsof er een zin en verband in zit. Het heimwee naar de open
plek is zo groot dat de lust om in het labyrint zijn weg te vinden wordt gefrustreerd.
‘Heb ik ooit iets zonder tegenzin gedaan?’ vraagt de Kooiman van De vertellingen
zich af; hij ‘verfoeit de sporen die hij achterlaat.’
Kooimans hoofdpersonen zijn permanent onderhevig aan een onafgebroken
zelfreflectie en ‘plankenkoorts’ ten opzichte van het leven. De toestanden van
zelfreflectie, gedachteloosheid en cerebraliteit worden soms doorbroken door
momenten van luciditeit of, zoals het in zulke gevallen altijd heet, door de
‘gewaarwording’ écht te bestaan. Het zijn doorbraken in het bewustzijn die altijd op
dezelfde manier worden beschreven en altijd identiek zijn aan de ervaring die
teruggaat op het dragen van de padvindershoed, compleet met vertwijfelde vragen
of dit eigenlijk wel kan. De hoofdpersoon van Een romance heeft zo'n ervaring tijdens
het feest ter gelegenheid van het betrekken van het nieuwe huis van zijn vriend
Bomdal. Zijn bewustzijn ‘toont’ hem dan ineens zichzelf en in het bijzonder zijn
voet: ‘en het valt me op, een gewaarwording die eerder kwellend dan verrassend
genoemd moet worden, dat die voet aan me vast zit, dat hij deel van me uitmaakt,
dat hij van mij is! Wat? Van mij is? Is dat zo? Is
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dat wel zo?’ In dezelfde roman doet zich zoiets voor wanneer hij met Joyce, de
vriendin van Bomdal, over de hei wandelt en ze samen de picknickmand dragen: ‘Ze
pakt de mand. Ik pak de mand. Een ongekende, stilzwijgende intimiteit. Het gevoel
hier, op deze plek, dit pad, dezelfde heide, al vele malen zo gelopen te hebben en
altijd te zullen blijven lopen. En daartegenover de gewaarwording nu te lopen, met
haar, dit moment, en het volgende, en nog steeds. Pas nu volledig te bestaan. Belast
te zijn met een onbegrijpelijk, chaotisch verleden dat eigenlijk een ander toebehoort.’
Geheel conform de ervaring met de padvindershoed heeft hij het gevoel dat dit
moment altijd zal blijven duren (‘nog steeds’), alsof het de ketting van zijn essentie
is. In De vertellingen herinnert Kooiman zich een uitstapje met een daar ontmoete
iets oudere vrouw in Venetië. Wanneer ze door de stad wandelen gebeurt het: ‘We
lopen verder. Ik kijk haar van opzij aan en denk: merkwaardig. Merkwaardig los van
alles. De persoon die hier, in de ruimte, over een nachtelijk plein in een uitgestorven
stad loopt, die persoon ben ik zèlf. De overdonderende gewaarwording te bestaan,
zonder enig verband, zonder verleden, zonder toekomst, alleen maar fysiek aanwezig,
alleen maar soortelijk gewicht, alles te begrijpen door er geen gedachte aan te wijden.’
Het zijn altijd momenten die hem overkomen en die als voorwaarde onbevangenheid,
vanzelfsprekendheid, zwijgzaamheid, woordeloze intimiteit hebben. Zoals met de
nog niet bij name bekende vrouw in het café die hij daar terugziet nadat hij haar
eerder in een groene Volkwagen op het Rokin had gezien: de intimiteit mag niet
ingevuld worden met namen of een verleden: ‘Laten we vreemden blijven ten opzichte
van elkaar en deze intimiteit proberen vast te houden - maar dat kan niet. Laten we
deze onbevangenheid koesteren zonder haar teniet te doen -
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maar dat is onmogelijk. Een eerste kennismaking als deze is als lopen over onbetreden
sneeuw, betoverend en ontluisterend inéén, omdat iedere stap onvermijdelijk ten
koste van de ongereptheid gaat.’ De grote stilte eindigt met een gewaarwording die
de verwarring opheft: ‘de gewaarwording te ontwaken uit een lichte sluimering, een
minieme wankeling van mijn bewustzijn.’
Voor Kooiman bevindt de wereld zich uitdrukkelijk in zijn geest, maar tegelijk is
er het sterke vermoeden dat er een werkelijkheid buiten hem is waaraan hij
verondersteld wordt te voldoen. Hij geeft die werkelijkheid zelfs het voordeel van
de twijfel. Dat is de wereld die als een patroon vol verwachtingen op hem afkomt
en waarin alles vastligt: het is de volwassen wereld met eisen die niet samenvallen
met de gevoelens die tot het domein van de open plek behoren. Kooimans
hoofdpersonen hebben een heel repertoire van antwoorden op de eisen van deze
werkelijkheid: fluiten, zwijgen, rationaliseren, glimlachen. In ‘De onbekende’, het
verhaal dat in twintig fragmentarische herinneringen vertelt over zijn relatie tot zijn
vader, wordt een spel met de twee werkelijkheden gespeeld. Kooiman beschrijft hoe
hij als puber niet wilde deugen en daardoor bekend raakte met het interieur van bijna
alle Amsterdamse middelbare scholen. Zijn vader laat hem ten einde raad testen en
als de uitslag bekend is roept hij hem bij zich. Wat er dan door hem heen gaat laat
zien hoe hij met de werkelijkheid omgaat: ‘Natuurlijk was ik zenuwachtig... Toch
kon ik niet nalaten te glimlachen om het serieuze gezicht van mijn moeder, die me
ontdaan de trap nakeek alsof ik een schavot beklom. Het lukte me zelfs om een wijsje
tussen mijn tanden te fluiten, maar hiervan schrok ik zelf... Alles was betrekkelijk,
het gebeurde maar “tot op zekere hoogte”: er was een andere laag van werkelijkheid
waarop de gebeurte-
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nis geen vat had, waarin alles, wat er ook gebeurde, rotsvast bleef zoals het hoorde
te zijn... Wanneer er iets plaatsvond dat ingrijpend geacht werd, iets bijvoorbeeld
“waarvan je hele toekomst afhangt”, kwam de zwaarwichtigheid waarmee zo'n
gebeurtenis opgenomen werd me vaak nogal overdreven en soms zelfs bespottelijk
voor. Er was immers nog een enorm surplus aan werkelijkheid dat zich door dat soort
dingen niet liet bepalen of beperken, maar onveranderlijk nieuwe mogelijkheden
bleef scheppen.’ Wanneer Kooiman bij het ontwijken van de werkelijkheid niet kiest
voor de zwijgende mimische variant ontstaan er gesprekken die uitsluitend gevoerd
worden om de stilte op te vullen. Of hij praat in ontwijkende bewoordingen, zoals
wanneer hij naar huis opbelt nadat hij gezakt is voor het staatsexamen. Hij zegt dan
niet gewoon ‘ik ben gezakt’, eerst komt het eufemistische ‘Het is niet gelukt’, dan,
als hij niet begrepen wordt, het timide ‘Niet gehaald’. Als hij ruzie heeft met zijn
vader wordt die niet door middel van een gesprek bijgelegd; hij gaat naar zijn vader
toe en vraagt hem iets onbenulligs, waarop een gesprek volgt dat een eigen leven
gaat leiden en dat hij ‘een balspel’ noemt. Kooimans hoofdpersonen zijn vaak op
een groteske manier op zoek naar een onderwerp van gesprek, iets waardoor Een
romance wordt beheerst.
Zulke desperate zoektochten naar onderwerpen van gesprek doen zich voor bij
extreme geluksgevoelens of in een toestand van vervreemding. Dat is een toestand
waarbij eigenlijk gezwegen moet worden. In Een romance overkomt dat geluksgevoel
de hoofdpersoon Kooiman, maar degene met wie hij wandelt op de hei weet van
niets, zodat hij wel verplicht is zijn mond open te doen. Het hoofdstuk over deze
wandeling is een wrange en groteske dans die moet voorkomen dat hij iets van zijn
ge-
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voelens verraadt. Kooiman, de schrijver in dit geval, bouwt de paniek geleidelijk op
en voorziet die dans van commentaar of beschrijft de toestand van binnenuit, zodat
we het knarsen van de hersens kunnen horen (‘mijn hersens beginnen knarsend, naar
adem snakkend, te draaien. Achtereenvolgens worden de volgende waren aangedragen,
verworpen en weer ijlings afgevoerd...’ - volgt een lijst van ongeschikte thema's).
Tot hij iets gevonden denkt te hebben, zijn mond open doet en de geschiedenis breed
gaat uitmeten, niet geremd door het eventuele waarheidsgehalte van zijn verhaal.
Het eerste verhaal van Souvenirs, dat in de bundel Niets gebeurt de titel ‘Toedracht’
kreeg, is het model voor dit mechanisme: zodra hij zich niet meer bekommert om de
feiten en de werkelijke toedracht van een gebeurtenis - omdat die toch niet naar
waarheid te achterhalen zijn - begint de verbeelding zelfstandig te werken. Het verhaal
gaat over iets dat iemand hem ooit verteld schijnt te hebben; steeds duidelijker wordt
dat dit verhaal uit de derde hand nauwelijks te vertellen is als men zich aan de feiten
zou moeten houden. Doet hij dat niet, dan zijn de problemen opgelost en staat er
‘Het verhaal zelf laat zich snel vertellen’. Het zingt zich los van de eventuele feiten
en wordt louter vorm, het doet hem denken aan het sigarenkistje dat hij als kind
bezat: ‘Het was een heerlijk kompakt kistje... Maar het ergens voor gebruiken, daar
kon ik niet toe komen... Als omhulsel was het kistje volmaakt te noemen, maar op
het moment dat het iets moest bevatten ging die volmaaktheid verloren.’
De toestand waarin de Kooiman van de romans en verhalen zich bevindt gespannen en ten prooi aan mateloze zelfontleding - leidt niet zelden tot groteske
overdrijvingen als hij zijn mond open doet, alsof hij daarmee de behoefte om eigenlijk
niets te willen zeggen, en de leegte
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die daardoor zou ontstaan, extra zou kunnen verhullen. Bij die overdrijvingen verliest
hij ook de controle over zichzelf, zodat zijn onbewuste drijfveren naar voren dringen,
wat hem weer het gevoel geeft zichzelf te hebben laten gaan. De ongewilde uitspraken
die hij dan doet hebben altijd wel enig verband met het domein van de open plek.
Dat de lezer de toestand van de hoofdpersoon op zulke momenten meebeleeft is
het gevolg van de techniek die Kooiman toepast: een voortdurende wisseling van
perspectief, van het gedrag van de hoofdpersoon naar commentaar daarop en dat
pagina's lang. Dit veroorzaakt die staat van overbewustheid. Als hij tijdens de
wandeling op de hei met Joyce in Een romance iets gevonden heeft om te vertellen
staat er: ‘Dat mist zijn uitwerking niet: fatum, drama, het onontkoombare sluit ons
in een kring’, of: ‘Ik schakel spoorslag over op...’, of: ‘Niet zonder retoriek stel ik
vervolgens de vraag...’ en ‘Ik voer nu, teneinde raad, de mens in...’. Hij gaat tijdens
dit ‘gesprek’ geleidelijk aan te ver en dan blijkt ook wat zijn diepste motieven zijn:
zijn vriend afvallen, zodat Joyce misschien belangstelling krijgt voor hém.
De twee werkelijkheden in het werk van Kooiman weerspiegelen zich in de vorm
van de romans en verhalen en in de psychologie van de hoofdpersonen. Een romance,
De grote stilte en De vertellingen hebben een min of meer identieke structuur: er is
een heden en een verleden die op elkaar in werken en voor tegenstrijdige emoties
zorgen. In Een romance is het verleden de middag van zes jaar terug waarop de
hoofdpersoon met Bomdal, zijn vriendin Joyce en zijn zuster Martha gaat picknicken
op de hei, wat uitloopt op een onverwachte vrijpartij waarbij Bombal met zijn zuster
en Kooiman met Joyce (in el-
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kaars bijzijn) hun verstand verliezen. Het heden is het feest dat Bomdal geeft om het
betrekken van zijn nieuwe huis te vieren. Nadat ze elkaar zes jaar niet gezien hebben
wordt Kooiman daarvoor uitgenodigd. Tijdens het feest wordt zijn geest volledig in
beslag genomen door de herinnering aan die middag. In De grote stilte is het heden
de dag dat hij thuiskomt van een congres in het buitenland, totaal ongevoelig om de
werkelijkheid nog normaal te ondergaan (‘Ik geloof dat alleen m'n eigen doodsbericht
me nog werkelijk van de kook zou kunnen brengen’). Het verleden is het verblijf in
de Oosteuropese stad waar hij met de trein strandt en in hetzelfde hotel terechtkomt
waar hij als tienjarige met zijn moeder logeerde. Toen ging zijn moeder naar bed
met een daar opgepikte ober en ontstond een bijna definitieve verwijdering tussen
moeder en zoon. In het hotel leidt deze herinnering tot een emotionele crisis. In De
vertellingen zijn heden en verleden veel meer met elkaar verstrengeld; in De grote
stilte is de structuur simpeler: daarin wisselen ze elkaar per hoofdstuk af. In De
vertellingen drukt niet één gebeurtenis uit het verleden in het bijzonder op de
hoofdpersoon, maar zijn hele verleden, alle sporen die hij heeft nagelaten en ‘verfoeit’.
De last van dit verleden is zo groot dat hij gefascineerd is door de man bij wie hij
logeert en die in 1953 tot een ‘wedergeboorte’ besloot omdat hij zijn verleden als
enige overlevende van een joodse familie niet langer mee wilde dragen. Dit verlangen
naar een wedergeboorte, schoon schip te willen maken, is de pendant van de
momenten van ‘intimiteit’ die hij soms beleeft en van de lucide ‘gewaarwordingen’
waarin hij zegt écht te bestaan. Op die verdwenen intimiteit heeft ook de droom of
hallucinatie betrekking waarmee Een romance begint: het is een droom waarin de
vrouw waarmee hij in een huis op een heuvel in bed ligt verandert in
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zijn moeder en hij in een baby (‘het was een vertrouwenwekkende figuur, gelijkvormig
met een beeld dat diep in mij verankerd moest liggen’). Het is de werkelijkheid van
dit verlangen dat in het werk van Kooiman steeds in die andere, echte werkelijkheid
wil doorbreken.
Dit maakt Kooimans proza ‘vulkanisch’. Er broeit iets en dat dreigt aan de
oppervlakte te komen. In Een romance is de hoofdpersoon onzeker, overspannen en
raakt bovendien dronken, in De grote stilte is hij lethargisch vervreemd van de
werkelijkheid, en in De vertellingen is een verliefdheid de oorzaak van een grondige
verwarring. Deze labiele geestelijke toestanden openen de sluizen van de herinnering,
zelfbeklag, spijtgevoelens, misplaatstheid en leiden tot het tevoorschijn komen van
de diepste laag van zijn karakter: de open plek. Het is een toestand waarin hij uiterst
suggestibel wordt, zodat zijn geest, de werkelijkheid en de tijd zich in elkaar gaan
projecteren. Ze hebben hun labyrintische en vulkanische aard gemeen: op weg naar
het feest van Bomdal krijgen we te horen dat hij juist orde op zaken wilde stellen en
een kracht in zich voelde die hem ‘aanspoorde de chaos, het pandemonium van
beelden en associaties, die rotte winkel van mijn geheugen, tot een ordening te
brengen.’ Dit betreft zijn geest; over de werkelijkheid staat in De vertellingen dat
het ‘een dolgedraaid decor’ is, ‘die vervulde fantasie van de krankzinnige
toneelmeester die zich handenwrijvend over zoveel rotzooi ophoudt achter de
coulissen.’ Als Kooiman aan Mazzelman over zijn reis naar Torello vertelt en de
herinnering ophaalt aan de nacht dat ze, rustig op het stationnetje, plotseling een trein
langs zien bulderen heeft hij zijn particuliere associaties omtrent de tijd waarin hij
leeft: ‘Wanneer ik zoiets zie, kan ik nooit de gedachte van me afzetten dat het oorlog
is. De Derde Wereldoorlog is uitgebroken, ongemerkt, in het geniep, zonder dat we
het
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wisten... We leven op een vulkaan, de bom kan ieder ogenblik barsten.’ - Of is het
nog steeds de Tweede... Die laatste associatie verbindt het heden en verleden, want
- de suggestie is duidelijk - er woedt in hem ‘nog steeds’ een oorlog, ‘als een
veenbrand’. Dit drievoudige ‘vulkanisme’ bepaalt de sfeer van de romans, met name
van Een romance en De vertellingen omdat daarin veel ongezegd blijft. In het hoofd
van de Kooiman van Een romance bestaat niets anders dan de gebeurtenis van zes
jaar geleden en hij ziet met paranoïde helderheid alles tijdens het feest in het teken
van die middag staan: alles wat er gezegd en gedaan wordt betrekt hij in zijn waan
op die absurde verwisseling van rollen, terwijl Bomdal, Joyce en Martha tijdens het
feest mogelijk nergens aanleiding toe geven, gewoon doen alsof hij de vriend van
vroeger is, alsof er toen niets is gebeurd. Bij hem is de herinnering nog actueel en
breken de dijken van de herinnering door (‘de vulkaan begint te werken’): ‘de
geschiedenis was losgeschoten alsof hij zich wilde revancheren op de krampachtige
vergetelheid’. Wat bij Kooiman ‘gewaarwordingen’ heten staat voor positieve
momenten van luciditeit die in diepere lagen een verzoening met de wereld van de
‘open plek’ bewerkstelligen; de ‘doorbraken’ zijn daarvan de negatieve tegenpolen:
die maken alles slechts erger, die maken van de labyrintische werkelijkheid ook nog
een moeras.
De grote stilte zou men de uitwerking kunnen noemen van de hallucinatie waarmee
Een romance begint: het veranderen van de vrouw naast hem in bed in zijn moeder
die met hem als baby stoeit, knuffelt, hem op haar buik legt, en die eindigt met een
apotheose waarbij hij in haar terugkeert. Kooimans romans zijn omwegen waarin de
lezer afwisselend met de toestand van de verteller, de hoofdpersoon en een ‘ik’ wordt
bezighouden, zinvolle
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afleidingsmanoeuvres om hem niet direct naar de kern, de open plek of deze moeder,
te hoeven leiden. In Een romance is de geestelijke toestand van de hoofdpersoon
overspannen, mede door de dronkenschap. In De vertellingen is hij onder de indruk
van wat er tijdens de vacantie bij hem boven is gekomen. In De grote stilte heeft
aanvankelijk een volledig verlies van identiteit plaats en is de vervreemding, op een
lethargische en tijdelijke manier, compleet. Voordat hij tot de kern van deze kleine
roman komt bewandelt Kooiman eerst weer enkele omwegen: de climax wordt
voorbewerkt. We horen dat de hotelkamer waarin hij belandt in het plaatsje Timoka
jarenlang ‘de lokatie had geboden aan steeds terugkerende nachtmerries: in dit labyrint
was hij keer op keer verdwaald, door deze gangen eindeloos achtervolgd, op de rand
van de peilloze diepte van dit trappenhuis had hij gewankeld, zonder ooit zijn
evenwicht te kunnen houden.’ De gebeurtenis die zich in die hotelkamer twintig jaar
geleden heeft afgespeeld blijkt het aanzien van zijn wereld zo fundamenteel veranderd
te hebben ‘dat hij zich nauwelijks meer kon voorstellen hoe alles er voordien had
uitgezien.’ Hij heeft nooit begrepen welke krachten er toen in hem aan het werk zijn
gezet. De poging het te begrijpen zou hij hebben opgegeven als het ‘niet zo'n leegte
had geschapen - alsof hij door het verleden te vondeling was gelegd.’ De confrontatie
met het hotel na zoveel jaar werkt als een katalysator voor zijn herinneringen, de
vulkaan begint te werken: ‘het leek of al die indrukken in een donker hoekje van zijn
geheugen de kans hadden afgewacht om naar buiten te treden op het ogenblik dat ze
het meeste effect zouden sorteren.’ Hij herinnert zich het ‘verweesde gevoel’ van
dat weekend omdat zijn tante meer aandacht aan hem besteedde dan zijn moeder en
‘omdat háár aandacht niet die van
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zijn moeder was, en dat verwijt ook onverhuld bevatte.’ Sinds die tijd had hij het
gevoel iets te missen, ‘de gewaarwording die mensen schijnen te hebben van wie
een ledemaat is afgezet.’
Van de zeven hoofdstukken van De grote stilte beschrijven er drie, afgewisseld
door de hoofdstukken die in het heden spelen, het bezoek aan het hotel en het boven
water komen van de herinneringen. Die herinneringen, ‘beelden zonder verband of
logika’, stemmen overeen met de grote lijn van Ingmar Bergmans film De grote
stilte; Kooimans roman is er een vervolg op, maar dan twintig jaar later. De film
komt in de roman voor: de hoofdpersoon gaat er op de avond van zijn aankomst naar
toe en valt in slaap, dromend wat hij in de film zou hebben gezien en dat is identiek
aan wat hij zelf indertijd heeft gezien: dwalend door het hotel zag hij een groot
schilderij met een voluptueuze naakte vrouw die amoureus wordt benaderd door een
satyr. Hoewel de vrouw haar gezicht afwendt schijnt ze, zo schrijft Bergman in het
scenario, niet geheel ‘displeased by his attention’. Het jongetje bekijkt het schilderij
aandachtig en de lezer of toeschouwer kijkt met hem mee. In de roman kondigt dit
schilderij aan dat hij later zijn moeder met een vreemde man haar kamer binnen ziet
gaan. Hij hoort dan geluiden waarvan de betekenis niet tot hem doordringt, maar die
zich wel in hem vastzetten.
Dit ‘verraad’ van de moeder wordt door het jongetje op dat moment niet zo ervaren;
het nam de vorm aan van het ‘verweesde gevoel’ waarvan de bron hem niet bekend
was. Het jongetje zag op het schilderij voor het eerst een erotisch tafereel en
combineerde dit met de geluiden die uit de kamer van zijn moeder kwamen. Hij
maakte de zogenaamde ‘primal scene’, de oerscène, mee en omdat het zijn moeder
betreft is die eerste keer meteen met ver-
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raad verbonden. Herhaling van gebeurtenissen in verschillende tijden heeft bij
Kooiman de status van een motief - het confronteert het verleden met het heden.
Zolang die herhaling zich niet voorgedaan heeft is alles nog raadselachtig en diffuus.
In De grote stilte doet die herhaling zich voor als hij zelf met een meisje naar zijn
hotelkamer gaat. Volgens de wetten van de psychoanalyse is het meisje op dat moment
de moeder: hij is helemaal niet aardig tegen haar. Het is alsof hij de kans te baat
neemt middels haar iets recht te zetten met zijn moeder. (In Een romance beeldt de
hoofdpersoon zich in dat Bomdal en Joyce uit zijn op een herhaling van de
gebeurtenissen zes jaar geleden; in De vertellingen herhaalt hij met het meisje zijn
wandelingen in het bos als kind.) Het meisje bekent hem, op zijn nadrukkelijk
aandringen, dat zij ook naar bed is geweest met de ober van het café aan de overkant,
dezelfde van wie de hoofdpersoon denkt dat hij toen in zijn moeders kamer is geweest.
Waardoor de overeenkomst nog dwingender wordt.
De gebeurtenis van twintig jaar geleden in het hotel had consequenties: de jongen
wordt vanaf dat moment opgevoed door zijn grootmoeder en ziet zijn moeder jaren
niet. Wanneer hij haar op zijn eenentwintigste weer ziet is zij een vreemde voor hem
en het contact pijnlijk oppervlakkig. Het verweesde gevoel, het gevoel door het
verleden te vondeling te zijn gelegd, heeft inmiddels zijn werk gedaan; zijn
gevoelsleven is er door in de war geraakt. In een hoofdstuk dat in het heden speelt
ontmoet hij een meisje dat op zijn omhelzing reageert met ‘je bent zo ontzettend
onpersoonlijk’. Over wat hijzelf voelt staat er: ‘Ik keek van heel dichtbij in haar ogen,
en daarbij had ik de gewaarwording dat het niet écht was... dat niet werkelijk
plaatsvond wat er gebeurde, maar dat het een film betrof of een toneelstuk. En ik
dacht: blijkbaar moet de
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werkelijkheid in de gedaante van een onwerkelijkheid gaan om door mij ervaren te
worden.’
Na deze fixatie op de onwerkelijkheid is het bewonderenswaardig dat Kooiman
in De vertellingen een poging doet de werkelijkheid van ‘de open plek’ te doorbreken
en te verbinden met de ‘echte’ werkelijkheid.
De open plek, de werkelijkheid onder de padvindershoed en het heimwee naar de
moeder veroorzaken de klacht van Kooimans hoofdpersonen dat zij niet echt in de
werkelijkheid van iedereen kunnen doordringen: hun gevoelens staan daar haaks op.
Het ontbreken, daardoor, van een solide identiteit, hun hang naar gedachteloosheid,
hun tegenzin, het samenstel van onzekerheden in henzelf en om hen heen wordt in
De vertellingen geconfronteerd met een meer dan echte werkelijkheid: die van de
ervaringen van den joodse overlevende en van een man die aan de kant van de Duitsers
in de oorlog gevochten heeft. Dit alles vormt een scherp contrast met zijn gevoel dat
alles betekenisloos en leeg is.
Alles in Kooimans werk loopt uit op de kloof tussen gevoel en verstand en de twee
werkelijkheden die daaruit voortvloeien. De Kooiman van De vertellingen houdt
zich in de stroom van gedachten en herinneringen herhaaldelijk voor dat zijn gevoel
blijkbaar geen invloed heeft op zijn verstand (‘gevoelens zijn niet toetsbaar aan iets
dat buiten het individu ligt’; ‘Het denken biedt, strikt genomen, geen toegang tot het
gevoel’). Het gevoel gaat een andere kant uit dan het verstand. Het gaat terug naar
af: naar de padvindershoed. Het denken gaat zo moeizaam (‘Waar zit het zwengeltje?’)
door deze tegengestelde kracht. In De vertellingen herinnert hij zich een avond met
de vrouw van de groene Volkswagen, degene met wie hij een ‘stilzwijgende intimiteit’
beleefde. De betekenis van die avond formuleert hij in een ingewikkelde en
zwaarwich-
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tige gedachtenstroom waarin niettemin nauwkeurig het verschil tussen zijn gevoel
en verstand wordt aangegeven: ‘Die avond belichaamde de paradox die hem met het
verstrijken van de tijd in steeds verstikkender mate is gaan benauwen: dat de
ervaringswereld waarin hij het gevoel heeft een rol te spelen die niet door zijn
eigenschappen en konventies bepaald wordt, waarin gebeurtenissen, los van zijn
verleden, ongekleurd en in hun werkelijke neutrale gedaante plaatsvinden - dat hij
die wereld niet kan transponeren naar een wereld van verbanden en relaties, waarin
taal en gedachte voorschrift zijn.’ Die ‘neutrale ervaringswereld’ (de erfgenaam van
de open plek) wordt in De vertellingen tot de kern van een levensfilosofie die in het
gesprek met Merkuur wordt verheven tot het levensgevoel van de naoorlogse
generatie.
De Kooiman van De vertellingen is gefascineerd door de man bij wie hij met zijn
vriend Kompaan mag logeren in Torello: Merkuur. De man heeft jarenlang met een
schuldgevoel rondgelopen omdat hij de enige overlevende van zijn familie was na
de oorlog. Dat bracht hem zelfs tot een poging tot zelfmoord. Toen dat mislukte nam
hij het besluit te blijven leven. Hij deed al zijn bezittingen weg en vertrok naar het
afgelegen plaatsje Torello in Italiaans Zwitserland. Daar kocht hij een oud klooster
waar hij met zijn eigen handen, ‘steen voor steen’, een huis bij bouwde alvorens het
klooster naar zijn aanwijzingen te laten opknappen. Hij leidde daarbij een
‘gedachtenloos’ leven, zonder nog aan het verleden te denken. De oorlog en deze
wedergeboorte, dat is wat Kooiman interesseert. Hij is net na de oorlog geboren; er
werd bij hem thuis als kind nooit over gesproken. De invloed van de oorlog noemt
hij ‘ongrijpbaar’, maar is naar zijn idee in alles aanwezig. Wat hij ervan weet is sterk
bepaald door het feit dat hij er op zijn tiende jaar bij toeval
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mee werd geconfronteerd en toen alles wat hij er over te pakken kon krijgen las:
‘Alles waarop ik de hand kon leggen werd uitgespeld, geen foto zo gruwelijk of ik
dwong me ertoe hem nauwkeurig te bekijken.’ Het dringt tot hem door dat hij door
louter toeval de dans is ontsprongen. Het bezorgde hem ook ‘angstdromen van
gillende sirenes, van oogverblindende explosies in de nacht... De obsessie duurde
maanden, en het zou nooit meer worden zoals het geweest was. De idylle was
verbroken.’
Dit is de vierde plaats in Kooimans werk waarin de wereld door een incident gaat
bestaan uit twee werkelijkheden: voor en na de padvindershoed, voor en na de open
plek, voor en na het verraad van de moeder en voor en na de kennis over de Tweede
Wereldoorlog.
De figuur van Merkuur heeft in De vertellingen een tegenpool in de persoon van
de man die de oorlog op een heel andere manier heeft meegemaakt: als medeplichtige
van de Duitsers. Dit is de man waaraan de uit feiten en fictie bestaande roman Montyn
zijn titel ontleent. Merkuur vertelt over zijn ontmoeting met deze man en Kooiman
wordt daarmee met een ‘ongehoorde coïncidentie’ geconfronteerd: hij heeft die man
ook ontmoet en hem toen het verhaal van zijn bedenkelijke gedrag in de oorlog
onttrokken met de belustheid van iemand die de oorlog niet heeft meegemaakt, daar
raadselachtige schuldgevoelens over heeft en nu wel eens wil weten hoe het is
geweest. De vraag die Merkuur na zíjn verhaal en na het verhaal over Montyn (die
in De vertellingen nog niet met name genoemd wordt) aan Kooiman stelt is aanleiding
tot grote verwarring en tot een cerebrale uiteenzetting over zijn verhouding tot het
leven: ‘Vertel eens iets over je zelf’. Zo'n rechtstreekse vraag was in Kooimans werk
nog niet voorgekomen, evenmin als het rechtstreekse ant-
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woord dat hij, zonder de omweg van de literatuur, geeft: ‘Ik geloof dat een eigenschap
die me het meest typeert, het onvermogen, voor mijn part de onwil, is, om me zelf
te manifesteren als iemand met vaste, gefixeerde hoedanigheden. Waarom? Omdat
ik me op de een of andere manier helemaal niet voel zoals ik blijkbaar ben. Omdat
ik iedere fixatie van eigenschappen nu juist onderga als een vervreemding van mezelf.’
Het opmerkelijke is dat hij deze karakteristiek van zichzelf daarna uitbouwt tot een
levensfilosofie van zijn generatie. Daarbij valt het op dat alle problemen in het
bewustzijn van zijn hoofdpersonen nu gaan gelden als deugden: het niet hebben van
een identiteit, het ‘achterwaarts vooruit lopen’ omdat men door het verleden bepaald
is, de werkelijkheid waar geen betekenis in te vinden is. Deze constanten in het
bewustzijn van de hoofdpersonen worden nu als kwaliteiten gezien, voorwaarden
voor een ‘revolutie zonder ideologie’. Het lege sigarenkistje dat eerst een metafoor
was voor zijn hang naar gedachteloosheid en voor zijn onvermogen om met de
eventuele inhoud/werkelijkheid om te gaan, wordt de conditio sine qua non van die
filosofie: ‘De generatie van onze ouders heeft nog net een laatste glimp opgevangen
van een wereld in kontinuïteit, van een bestaan waarin het wereldbeeld van
christendom en humanisme gespiegeld kon worden. Wij niet. Het heimwee is ons
bij overlevering ingegeven. Wij staan voor het dilemma óf ons, in de krankzinnige
hoop op een wonder, neer te leggen bij een doem die, tenzij dat wonder gebeurt,
onafwendbaar is, óf het gevecht aan te gaan met onze identiteit, in een pogen dat
achterhaalde wereldbeeld van ons af te schudden. Wij zullen het moeten wagen,
zonder een vlucht in een al dan niet religieuze projektie of een beroep op een zichzelf
rechtvaardigend onderbewustzijn, een werkelijkheid onder ogen te zien die
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leeg is. En pas dan, wanneer we ons hebben aangewend om niet-interpreterend te
kijken, met een oog dat géén vaststaande betekenis vooronderstelt, zullen we ons
een vrijheid geschapen hebben die ons in staat stelt een andere relatie te zien tussen
de wereld en onszelf...’ Het is niet verbazend, en een voorbeeld van Kooimans
zelfkennis, dat hij Merkuur op deze zwaarwichtige gedachten laat reageren met
‘Heremijntijd. Niet gering wat je daar zegt.’ Het blijft niettemin een kras staaltje van
omzetting van persoonlijke in algemene problemen. Het labyrint dat de werkelijkheid
voor zijn hoofdpersonen was wordt op deze manier weggeredeneerd of ontweken;
de open plek verandert van een psychologische metafoor in de kern van een
wereldbeschouwing. Met deze filosofie wordt ineens het verlangen verwoord om
van de hele wereld een open plek te maken, niet verstoord door de geschiedenis, als
een open plek waar de jonge sparreboompjes niet zijn uitgegroeid tot bomen die de
plek onherkenbaar hebben gemaakt in het bos. De werkelijkheid was een labyrint
omdat het één groot voor-geïnterpreteerd bolwerk was dat het onbevangen kijken
‘censureerde’. Het psychologische verlangen naar een ‘ongevormd ik’ krijgt ineens
een wereldbeschouwelijke status. Toch blijft in deze deftige peroratie de
psychologische authenticiteit in Kooimans werk doorklinken; het gebrek aan
overtuigingskracht in de generalisering van persoonlijke preoccupaties wordt
gecompenseerd door de consequente thematiek van de twee werkelijkheden.
Die authenticiteit blijkt zodra deze algemene gedachten weer een individuele vorm
aannemen. Tegen zijn luchtige vriend Mazzelman zegt Kooiman aan het eind van
De vertellingen dat het gesprek met Merkuur hem klaarheid heeft gebracht, ‘een
soort van verheldering’ noemt hij het in het zwaarwichtige Nederlands dat Kooiman
soms kan
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overvallen: ‘Het komt er eenvoudig op neer dat ik me steeds hopelozer ben gaan
verstrikken in de betekenis die ik aan de dingen hechtte. Daarbij vergat ik dat het
feit aan die betekenis voorafgaat. Dat het feit alszodanig door mijn betekenisverlening
niet veranderd wordt.’ ‘Dat moet je maar eens voor me opschrijven’, zegt Mazzelman
daarop. Aldus geschiedde.
Door kennismaking met Merkuur, de levensgeschiedenis die hij vertelt en het feit
dat zij allebei Montyn hebben ontmoet wordt de Kooiman van De vertellingen in
een werkelijkheid geleid die hij niet meer kan ontwijken. Hij wist wel van die
werkelijkheid door de boeken die hij als kleine jongen las, maar de realiteit ervan
had hij verdrongen. Die wordt tot iets reëels en iets waar hij mee om kan gaan door
de persoon van Merkuur: diens besluit in 1953 om met het verleden te breken levert
het bewijs dat men zich inderdaad van het verleden kan losmaken en niet gedoemd
is altijd ‘achterwaarts vooruit te lopen’. Bovendien moet de ernst van wat hij van
Merkuur en Montyn hoorde tot hem doorgedrongen zijn: dit waren geen luxe
gedachtenproblemen, dit was de harde werkelijkheid, dit soort feiten verleidt er niet
toe je te verstrikken in de betekenis die er aan toegekend zou moeten worden. Deze
feiten spreken voor zichzelf.
Dat Kooiman na De vertellingen de levensgeschiedenis van Montyn ging
opschrijven in een combinatie van biografie en roman vloeit voort uit het in De
vertellingen verworven inzicht dat feiten aan hun betekenis voorafgaan. Toch is dit
een extreme wending in Kooimans werk. De schrijver die aanvankelijk personages
creëert wier opvallendste eigenschap is dat ze niet weten wat een ‘feit’ is en niet
weten hoe ze met de feiten in het leven om moeten gaan, ontwikkelt zich tot het
volslagen tegendeel: hij confronteert zich met een levensgeschiedenis waar schrijvers
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die makkelijker met de feiten van het leven omgaan zich zelfs niet aan wagen.
Bovendien is Montyn geen bedenksel, maar een echt bestaand persoon; dichter op
de feiten kan men niet zitten. Het gaat zelfs nog verder: Montyn is een boek dat alleen
maar geschreven kon worden door iemand die zich volledig identificeerde met de
hoofdpersoon. Hier verschijnt weer de metafoor van het geliefde lege sigarenkistje
voor zijn geest en karakter. Het is alsof de leegte van het sigarenkistje is opgevuld
met Montyn. De man in wie Kooiman zich verplaatste was iemand die zich in 1944
om een reeks van begrijpelijke en niet te begrijpen redenen aanmeldde voor de
Jeugdstorm van de NSB, daarna voor Weersportkampen van de Duitsers in Oostenrijk,
vervolgens voor de Kriegsmarine, van daaruit verzeild raakte in de oorlog, tot de
bemanning van een mijnenveger van de Duitsers behoorde, in de loopgraven van het
schiereiland Koerland vocht, ernstig gewond raakte, weer werd ingedeeld en aan de
Oder strijd leverde tegen de Russen. Hij werd krijgsgevangen gemaakt door de
Amerikanen, vluchtte, tekende voor het Vreemdelingenlegioen, deserteerde in
Marseille, meldde zich bij de Engelsen, werd veroordeeld tot drie jaar heropvoeding
in Scheveningen en Nunspeet. Daarna meldt hij zich als vrijwilliger voor Korea,
volgt bij terugkomst een opleiding tot sergeant, krijgt de taak een militair museum
in te richten en leidt een raaskallend dubbelleven van militair en alcoholist en stort
tenslotte in. Hij verblijft een jaar in een psychiatrische inrichting waar hij in honderden
pagina's zijn leven opschrijft om alles later weg te gooien. Na zijn ontslag uit de
kliniek en militaire dienst gaat hij naar Amsterdam en wordt, wat er al van zijn jeugd
in zat, kunstenaar. In de jaren zestig en begin jaren zeventig verdeelt hij zijn leven
tussen tekenen en schilderen, een leven tussen Zuid-Frankrijk en Neder-
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land en begeleidt hij transporten vanuit Vietnam van weeskinderen naar het Westen.
Feiten.
Een dergelijk curriculum vitae is iets heel anders dan de loutere beschrijving van
een slaapkamer waarin iemand in bed ligt te slapen, zoals in het verhaal ‘De schrijver
droomt’. Toch is Montyn geen gewone levensgeschiedenis waarmee een schrijver
zich lange tijd confronteert om de werkelijkheid te leren zien door zo'n onthutsende
reeks van feiten. Dat is het óók, ook al is het, Kooimans andere werk in aanmerking
genomen, extreem. Maar het extreme is iets dat Kooimans hoofdpersonen niet vreemd
is, het is iets waar ze in gedachten vaak mee spelen: het uitdagen van de grenzen,
uitsluitend ‘om niet zomaar haar de bliksem te gaan’ (Een romance). Montyn is ook
de bevestiging dat de werkelijkheid écht een labyrint is: in de figuur van Montyn
komt al het denkbare en ondenkbare van de werkelijkheid voor: collaboratie, de
invloed van een calvinistische opvoeding, zucht naar avontuur, een extreme militaire
of burgerlijke levenswandel, conformisme en nonconformisme, krankzinnigheid, de
grenzen van het menselijk uithoudingsvermogen, angsten, kunstenaarschap,
medelijden, schuldgevoel, het leven als uitdaging. Dit alles maakt een oordeel over
de figuur van Montyn bijna onmogelijk, terwijl het boek daar wel toe uitnodigt. Het
is de combinatie van al zijn levensfeiten die eenduidigheid uitsluiten, de werkelijkheid
wordt er labyrintisch van.
Vóór Montyn was de oorlog op een vergelijkbaar onheilspellende manier aanwezig
in het verhaal dat als nummer VIII in Souvenirs voorkomt. Het is een
nachtmerrie-achtige evocatie van wat er met iemand kan gebeuren tijdens een oorlog:
hij wordt van zijn bed gelicht en in een vrachtwagen gegooid. Het is de heerschappij
van de willekeur die in dit verhaal heerst. Dit verhaal komt in her-
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innering omdat Montyn grote delen bevat waaraan te zien is dat Kooiman zijn
verbeelding heeft gebruikt om iets van Montyns ervaringen over te brengen, zoals
het deel dat de loopgravenoorlog in Koerland oproept. De werkelijkheid zoals Montyn
hem die vertelde was toch niet toereikend, er moest een element onwerkelijkheid
aan worden toegevoegd om de ervaring van de werkelijkheid over te brengen:
‘blijkbaar moet de werkelijkheid in de gedaante van een onwerkelijkheid gaan om
door mij ervaren te worden’, schrijft Kooiman in De grote stilte. Montyn is ook de
genoegdoening voor het schuldgevoel waarmee de Kooiman van De vertellingen
geen raad weet. Dat is het inzicht dat het volslagen toeval is dat hij de dans van de
oorlog ontsprongen is; hij heeft daardoor problemen met de rechtvaardiging van zijn
bestaan. Dat inzicht maakt een weinig overtuigende indruk, vooral omdat het slechts
gezegd wordt en niet direct uit Kooimans werk voortvloeit. Het is een uiterst vaag
schuldgevoel, maar kan, mits de suggestie van authenticiteit wordt gewekt, juist ook
waarachtig en onontkoombaar zijn. Dat Kooiman een boek als Montyn schreef pleit
voor deze waarachtigheid.
De schrijver met wie Kooiman zich verwant voelt en van wie hij de techniek heeft
geleerd de lezer het gevoel te geven dat hij aanwezig is bij wat zijn hoofdpersonen
overkomt, Witold Gombrowicz, verklaarde eens dat hij zijn neiging tot mythologiseren
verwezenlijkte door middel van herhaling. Daardoor kregen bepaalde motieven een
‘schrikwekkende belangwekkendheid’. In het werk van Kooiman ontstaat een
persoonlijke mythologie doordat de kern van wat hij te zeggen heeft - de kloof tussen
gevoel en verstand en de daaruit voortvloeiende twee werkelijkheden - steeds in een
andere gedaante terugkeert, zelfs zo consequent dat hij zichzelf niet altijd van
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die verwantschap bewust zal zijn. Kooimans persoonlijke mythe wordt verbeeld in
het verhaal over de padvindershoed, de open plek, het labyrint, het verraad van de
moeder en de ‘verbroken idylle’ door de kennismaking met de feiten uit de Tweede
Wereldoorlog. Dat hij die padvindershoed, in tegenstelling tot wat het tweede deel
van zijn verhaal meedeelt, nog op heeft, blijkt uit het behouden gebleven verlangen
naar ‘een neutraal doelloos verglijdend nu, zonder toekomst omdat er geen verleden
is.’
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De list van de literatuur
I
Tijdens het volvoeren van zijn twaalf werken belandde Herakles in het Afrikaanse
land Libië. Daar had hij eigenlijk niets te zoeken. Hij was op weg naar de Hesperiden
om daar drie gouden appels te bemachtigen voor zijn veeleisende opdrachtgever
Eurystheus. Nereus, die hij gedwongen had hem de weg te wijzen, was blijkbaar niet
zo nauwkeurig geweest.
In Libië trof hij de reus en koning Antaios, iemand met een groot aantal
eigenaardigheden, waarvan er één was dat hij elke vreemdeling uitdaagde voor een
worstelwedstrijd. Dat was meer barbaars dan vermetel, omdat hij altijd won vanwege
zijn wonderbaarlijke onkwetsbaarheid. Hij was de zoon van Poseidon en Gè, moeder
Aarde. Zijn onoverwinnelijkheid dankte hij aan zijn moeder; die had hem voorzien
van een speciale gave: telkens als hij tijdens een worstelwedstrijd de grond raakte
werd zijn kracht vermeerderd. Daar zorgde zij voor, zij was immers de aarde. Tot
zijn eigenaardigheden behoorde de gewoonte om de schedels van zijn overwonnenen
te gebruiken als dakbedekking voor een aan Poseidon gewijde tempel. Hij leefde in
een grot, sliep op de ruwe grond (zodat zijn krachten op peil bleven) en voedde zich
met het vlees van leeuwen. Zeker is dat Antaios tot de barbaarse en animale helft
van de Griekse mythologie behoorde, gemarkeerd door de ‘geciviliseerde’ Herakles.
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Of Herakles een einde wilde maken aan de praktijken van Antaios toen hij ermee
werd geconfronteerd, of dat Antaios hem eenvoudig uitdaagde is een onzeker element
in het verhaal. Ter voorbereiding van de worstelwedstrijd smeerde Herakles zich in
met olie, zoals zijn gewoonte was. Antaios smeerde zich echter in met zand, alsof
hij wel begreep dat het contact van zijn voeten met de aarde tegenover Herakles niet
voldoende zou zijn. Het bleek al snel dat Antaios aan Herakles een geduchte
tegenstander had: Herakles kreeg hem languit op de grond, maar zag tegelijk met
verbazing hoe Antaios' spieren opzwelden en zijn kracht alleen maar groter werd.
Toen Antaios daarop tot de aanval overging had Herakles inmiddels begrepen wat
er zich aan Antaios had voltrokken. Hij greep hem zo dat hij van de aarde loskwam,
wist hem in de lucht te houden en zijn ribben te breken. Daarna hield hij hem nog
zo lang boven de aarde tot Antaios de geest gaf, ‘despite the hollow groans of Mother
Earth’, voegt Robert Graves er in The Greek Myths aan toe.
Het verhaal over Herakles en Antaios is een intermezzo in de reeks verhalen over
de heldendaden van Herakles, en zou dat gebleven zijn als het niet iets speciaals te
vertellen had, althans voor schrijvers die gezegend zijn met een verbeelding die werkt
als spierkracht. De verbeelding is ‘the muscle of the soul’ zegt Vladimir Nabokov.
Omdat het hier een intermezzo binnen de verhalen over Herakles' heldendaden betreft,
richt de aandacht zich niet op hem, maar op Antaios. Niet zijn gewoonte om schedels
als dakbedekking te gebruiken verdient de aandacht, noch zijn animale eetgewoonten.
Het interessante aan Antaios is dat hij zo goed is met zijn moeder. Dat is voor een
reus van zijn formaat en roep wel iets bijzonders. De Engelse negentiende-eeuwse
essayist William
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Hazlitt was dat ook opgevallen, zodat die relatie hem inspireerde tot een vergelijking
met de kunst: Antaios is zo goed met zijn moeder omdat zij zijn voorwaarde is tot
overleven. Dat zij hem daarnaast vertroetelt en beschermt is niet essentieel, dat is
extra. Kunst moet volgens Hazlitt het contact met de aarde, de ervaring, de
authenticiteit bewaren om in leven te blijven en, zoals Antaios, er steeds nieuwe
impulsen en kracht aan te ontlenen.
Voor schrijvers, dichters en filosofen die de neiging hebben met hun geest boven
de aarde te zweven om zich daar te verliezen in hersenspinsels, kosmische sferen en
in visioenen met kop noch staart kan de relatie tussen Antaios en zijn moeder een
nuchter voorbeeld zijn, een zinnebeeld van een functionele en vruchtbare
moederbinding. Antaios is er niet voor de geboren realisten. Die staan al met beide
benen op de grond. Zij kennen het verhaal over hem niet eens, niet geïnteresseerd
als ze zijn in zulke voorwereldse verhalen over leeuwen etende reuzen of mythische
helden die bereid zijn de halve wereld af te reizen voor een paar gouden appels.
Antaios is er voor de lichtvoetigen van geest, degenen die zich op goede gronden
laten meeslepen door hun verbeelding, emoties, obsessies, verlangens. Het soort
geest dat de neiging vertoont zich hierin te verliezen om op een gegeven moment de
uitgang niet meer te weten, totaal omvat door een labyrint als hij zich voelt. Deze
lichtvoetigen hebben iets aan een moederbinding als die van Antaios; ze zijn niet al
te zeker omtrent de aard van de werkelijkheid. De verhouding tussen Antaios en zijn
moeder kan dienst doen als een vruchtbare herinnering aan waar ze vandaan komen.
De roep van Antaios' moeder om thuis te komen is voor hen een ver, maar dringend
geluid op de achtergrond.
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In zijn beroemde nawoord bij Lolita (‘On a book entitled Lolita’) schrijft Vladimir
Nabokov terloops dat het woord ‘reality’ een van de weinige woorden is die voor
hem niets betekenen als het niet tussen aanhalingstekens staat. Zijn kennis van Antaios'
moeder is chronisch rudimentair, zou men kunnen zeggen. Deze behoefte aan
aanhalingstekens als het om de werkelijkheid gaat bevestigt het overwegende principe
in zijn werk: dat de werkelijkheid ‘an infinite succession of levels of perception,
false bottoms’ is, en ‘unquenchable, unattainable’. Het spel dat Nabokov met de
werkelijkheid speelt is gebaseerd op die gedachte van ongrijpbaarheid. Toch blijft
de stem van Antaios' moeder ook bij Nabokov te horen, vermomd weliswaar en
ondanks zijn verzekeringen dat ‘everything fluid’ is, dat alle literatuur ‘whimsical’
is en dat alle grote romans ‘fairy tales’ zijn. De werkelijkheid staat bij Nabokov
tussen aanhalingstekens omdat ze iets fantasmagorisch is, wie er naar reikt ontdekt
dat ze transparant is, zoals Hugh Person ervaart in Transparent Things. Bij Nabokov
is alles onderhevig aan zijn illusionistische techniek: de werkelijkheid bestaat uit de
waarheid van beelden, taal, verwijzingen, onderlinge relaties, een web gesponnen
door een reële spin, met de lezer als prooi.
De werkelijkheid zoals Nabokov haar opvat is zijn werk. Het werkelijke leven
van de schrijver Sebastian Knight, zoals zijn halfbroer dat in Nabokovs roman The
Real Life of Sebastian Knight wil schrijven, is wat hij er als ‘biograaf’ van maakt.
Hoeveel moeite hij ook doet door het bestuderen van zijn broers papieren, het voeren
van gesprekken met vrienden en vriendinnen, wat hij uiteindelijk heeft zijn flarden.
Wat tijdens dat werk bij hem opkomt is een overweldigende liefde en een gevoel
van solidariteit met het leven van zijn broer, die hij echter nauwelijks
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gekend heeft: die liefde is het product van zijn verbeelding. De schrijver Sebastian
Knight leert hij beter kennen uit zijn boeken. Naar de parafrases die daarvan worden
gegeven moet het een schrijver naar Nabokovs hart zijn geweest.
Nabokovs illusionistische techniek staat niet in dienst van een vrijgezellenmachine
die alleen zichzelf draaiende houdt en niets produceert. De onderdelen - een woord,
zin, alinea - zijn er om iets te betekenen binnen de werkelijkheid tussen
aanhalingstekens. Sebastian Knight wordt beschreven als iemand die om de
onderdelen geeft opdat het geheel naar behoren het verlangde werk kan doen. Zijn
‘biograaf’ vertelt over zijn manier van werken: ‘Sebastian Knight had always liked
juggling with themes, making them clash or blending them cunningly, making them
express that hidden meaning, which could only be expressed in a succession of
waves... It is not the parts that matter, it is their combination.’ Het is duidelijk: het
gegoochel met thema's heeft uiteindelijk de bedoeling om Antaios' moeder tevreden
te stellen: het gaat om de ‘hidden meaning’ en die zorgt voor het contact met de
werkelijkheid, alsof - om het er niet eenvoudiger op te maken - iets essentieels
samenvalt met de fluïde, onzekere en vlottende werkelijkheid buiten het boek.
De ‘biograaf’ van Sebastian Knight vindt de wereld iets ‘to which one has never
been really introduced’. Een dergelijke uitspraak zou ook gedaan kunnen worden
door een personage van Saul Bellow. Bellows verhouding tot de moeder van Antaios
is een heel andere dan die van Nabokov. Nabokov moet herhaaldelijk naar huis
worden geroepen, Bellow bevindt zich meestal in de buurt, hij dwaalt nooit zo ver
af dat hij zijn huis niet meer kan zien. In de literatuur van de twintigste eeuw staan
Nabokov en Bellow schijnbaar met de ruggen naar elkaar toe: de een
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zou vluchten in de verbeelding, de ander in de schoot van zijn tijd. Nabokov heeft
een verklaarde afkeer van ‘ideeen’ in de literatuur, Bellows werk is niet anders.
Bellow treedt in discussie met zijn tijd, Nabokov kan er moeilijk onderuit dat hij in
deze eeuw geboren is, maar hij hecht er niet aan. Bellow kan steden als Chicago en
Boekarest (in The Dean's December) metafysische properties geven, voor Nabokov
bestaat een typische twintigste-eeuwer als Freud nauwelijks. Bellow zal het ongeluk
van zijn personages Herzog of Humboldt voor een belangrijk deel wijten aan de tijd
waarin ze leven, Nabokov zegt via zijn ‘biograaf’ over Sebastian Knight met een
glanzende vergelijking: ‘Whatever age Sebastian might have been born in, he would
have been equally amused and unhappy, joyful and apprehensive, as a child at a
pantomime now and then thinking of tomorrow's dentist.’
Saul Bellow beschikt over wat Nietzsche ‘het zesde zintuig’ noemde: een
bewustzijn van geschiedenis. Nabokov onttrekt zich aan de geschiedenis voor zover
zij niet met zijn eigen lot en de Russische Revolutie samenhangt. Augie March,
Henderson, Herzog, Sammler, Humboldt en Corde bevinden zich in de twintigste
eeuw en zijn doordrongen van alle ‘verworvenheden’ die deze eeuw aan denkbeelden
en techniek heeft voortgebracht. Maar ze kunnen er zich geen weg in banen. Ze zijn
als Atlas, maar dan zonder een Herakles die hen voor even verlost van de last van
de wereld. Hun eigen lichaam en geest zit hen in de weg, de verworvenheden scheppen
evenveel problemen als ze schijnbaar oplossen. Maar Bellows personages zijn
schrijvers of houders van dagboeken. Die professie of gewoonte maakt dat zij minder
ver van Nabokovs figuren afstaan dan men wel denkt.
Herzog gaat middels fictieve brieven in debat met de machtigen der aarde en
betrekt daarbij al zijn eruditie:
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van Rousseau tot Marx, van Freud tot de heilige Augustinus en Heidegger worden
in zijn hol gelokt om hem bij te staan in zijn toestand (‘If I am out of my mind, it's
all right with me’). Wat daarbij voor de dag komt is: dat de werkelijkheid ook in het
werk van Bellow slechts goed begrepen wordt als zij tussen aanhalingstekens staat.
Al die ‘instructors of reality’, zoals Herzog ze noemt, willen hem ‘de lessen van de
Werkelijkheid’ leren en hij is een en al oor, maar begint duidelijk te zien dat het
allemaal flarden zijn van een geheel dat niet te overzien is. Hij is zelf doorkneed in
een gevoelige materie: die van de invloed van de Romantiek op de maatschappelijke
filosofen, maar is vastgelopen op het moment dat hij aan den lijve voelde dat de
zogenaamde werkelijkheid tegenover ‘de wet van het hart’ stond.
Zijn zesde zintuig bevindt zich in een crisis. Dat ‘vermogen om snel de rangorde
van waardeschattingen te raden waarnaar een volk, een samenleving, een mens heeft
geleefd, het “voorvoelende instinct” voor de relaties tussen deze waardeschattingen,
voor de verhouding tussen de autoriteit der waarden en de autoriteit der werkzame
krachten’, zoals Nietzsche in Jenseits von Gut und Böse schrijft, is in het ongerede
geraakt. Het falen van de ‘instructors of reality’, die voorgeven te weten wat de
werkelijkheid is, bezorgt Herzog het inzicht dat het zesde zintuig in feite bestaat uit
persoonlijke constructies. Als dat zo is, denkt hij, ‘zou het probleem van 's werelds
samenhang en de verantwoordelijkheid daarvoor mijn probleem zijn.’
In Bellows werk bestaat de werkelijkheid uit ideeën over de werkelijkheid.
Geschiedenis is niets anders dan ideeën over geschiedenis. Bellows personages
proberen met deze wetenschap een eigen idee van de werkelijkheid te krijgen: ‘I go
after reality with language. I put my whole heart
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into these constructions, but they are constructions.’ Er is weinig uit de mond van
Herzog, of Bellow, dat Nabokov gezegd zou kunnen hebben, behalve dit. De
werkelijkheid bestaat voor hen beiden uit mentale constructies, bij de een met de
nadruk op de esthetische mogelijkheden die de onbegrensdheid van de geest biedt,
bij de ander met de nadruk op de discussie van de geest met de werkelijkheid. Bij
Bellow is de overtuiging dat alles bestaat uit wat mensen zelf denken een uitvloeisel
van de confrontatie met de werkelijkheid. Die conclusie vloeit er hardnekkig uit
voort, ook als zijn hoofdpersonen er aanvankelijk anders over willen denken. Albert
Corde's bemoeienissen met een moord onder studenten en de georganiseerde misdaad
in Chicago (in The Dean's December) ontstaan uit een morele overtuiging, product
van zelfstandig denken, die in laatste instantie ‘de objectiviteit in eigen bedwelming’
is. Degenen die aan alle ellende een ‘materiële’ oorzaak willen toekennen kijkt hij
zwijgend aan, terwijl zijn geest de ene redenering na de andere van het tegendeel
opzet. Ten opzichte van het ‘materiële’ Chicago moet Corde wel eens gaan denken
dat anderen de indruk kunnen krijgen dat ‘hij zich ergens in een droomwereld bevindt.’
Bij Nabokov is deze dialektiek van geest en werkelijkheid afwezig. Hij schrijft in
de inleiding van zijn Lectures on Literature dat zijn verhouding tot de moeder van
Antaios minder gespannen is: ‘The art of writing is a very futile business if it does
not imply first of all the art of seeing the world as the potentiality of fiction. The
material of this world may be real enough (as far as reality goes) but does not exist
at all as an accepted entirety: it's chaos, and to this chaos the author says: “go”.’ Uit
die chaos ontstaat by Nabokov ‘a web of sense’, zoals Shade in Pale Fire zegt, ‘a
correlated pattern’.
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Wat betekent het dat Nabokov en Bellow de werkelijkheid tussen aanhalingstekens
zetten? Niet dat zij vage zwevers zijn of mystici die permanent in ijle sferen verkeren.
Het zijn tamelijk nuchtere heren die, zoals de zegswijze luidt, zich de kaas niet van
het brood laten eten. Het betekent dat zij de wereld opvatten volgens de handzame
formulering van Schopenhauer: ‘De wereld is mijn voorstelling.’ Nabokov schaart
zich met genoegen onder het zonnetje van deze formule, Bellow is weifelmoedig en
denkt aan Hegel, die zei dat in ieder de geest van de eeuw huist, wat enigszins in
tegenspraak is met de bewering van Schopenhauer.
De formule van Schopenhauer heeft een weinig verheven leven geleid, omdat alleen
de formule de eer te beurt viel om te worden geciteerd en niet de verstrekkende volzin
die er op volgt. Die luidt: ‘De wereld is mijn voorstelling, dat is de waarheid die met
betrekking tot elk levend en kennend wezen geldigheid heeft, hoewel alleen de mens
zich er een bewustzijn van kan vormen in de abstracte reflectie; en doet hij dat ook
werkelijk, dan heeft de filosofische bezinning bij hem haar intrede gedaan. Hij ziet
dan met helderheid en stelligheid in dat hij noch de zon kent noch de aarde, maar
altijd enkel een oog dat “zon” ziet, een hand die “aarde” voelt. Hij begrijpt dan dat
de wereld die hem omgeeft er alleen als voorstelling is, dat wil zeggen: er enkel en
alleen is met betrekking tot iets anders, iets dat voorstelt, en dat hij zelf is.’ De kern
van dit citaat is de zin waarin staat dat voor wie de wereld als voorstelling is gaan
zien de filosofische bezinning haar intrede heeft gedaan. Het is dit met verbazing,
en mogelijk verbijstering, gepaard gaande inzicht dat de werkelijkheid van zijn solide
basis ontdoet en dat tegelijk een dwingende uitnodiging inhoudt er ‘a web of sense’
in te
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ontdekken of te creëren.
Schopenhauers formule roept twee tegenstrijdige emoties op: die van bevrijding
en van benauwenis. De formule zegt dat de werkelijkheid geheel afhankelijk is van
onszelf, dat we alle vrijheid hebben er in te zien wat we willen (of moeten, omdat
ons lichaam en onze geest een geschiedenis hebben). Zij zegt ook dat blijkbaar niets
vastligt en dat we haar, als we dat willen, kunnen verplaatsen, veranderen of laten
verdwijnen: ‘Alles wat hoe dan ook tot de wereld behoort en behoren kan, zit
onvermijdelijk vast aan dit bepaald zijn door het subject en bestaat alleen voor het
subject.’
De andere emotie die de formule oproept, die van benauwenis, wordt veroorzaakt
door de onbegrensde vrijheid die zij belooft. Nu er niets meer zeker is, is de
verantwoordelijkheid in volle omvang overgedragen aan ‘het subject’. Hij kan die
verantwoordelijkheid luchtig opvatten, maar bij schrijvers is dat niet de regel. Het
gevoel van bevrijding én benauwenis dat de formule van Schopenhauer oproept, juist
deze combinatie, leidt tot ‘onderzoek’: de bevrijding maakt het mogelijk, de
benauwenis maakt het noodzakelijk. Een schrijver krijgt bij dat ‘onderzoek’ te maken
met twee uitspraken waarvan hij het waarheidsgehalte zal moeten bepalen. De ene
uitspraak zou hem ertoe kunnen verleiden in de emotie van ‘bevrijding’ te berusten:
‘Human kind/Cannot bear very much reality’ - T.S. Eliot. De andere zou hem
zenuwachtig kunnen maken en zijn benauwenis nog kunnen vergroten: ‘Wie viel
Wahrheit erträgt, wie viel Wahrheit wagt ein Geist?’ - Nietzsche. Beide uitspraken
laten er geen misverstand over bestaan dat de filosofische bezinning die zijn intrede
doet bij degene die de wereld als zijn voorstelling ziet zijn moeilijkheden en gevaren
heeft. Het gevoel van benauwenis ontstaat omdat men zich realiseert dat men met
de
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wereld niet maar kan doen wat men wil. Er moet ergens een criterium zijn waaraan
de voorstelling die men zich maakt moet voldoen, anders zou alles in de lucht hangen.
Nu men zelf de verantwoordelijkheid voor de werkelijkheid op zich heeft genomen
is dat criterium niets anders dan de mens zelf. Ook al is het een niet onbekend
verschijnsel dat men zichzelf maar wat op de mouw speldt, met betrekking tot de
materie waarom het hier gaat zal men toch het liefst op goede voet met zichzelf willen
staan: het onderzoek waar de formule van Schopenhauer toe uitnodigt richt zich dan
op degene die voorstelt. Daardoor ontstaan die criteria - waarbij men moet bedenken
dat zoiets makkelijk gezegd is; men kan over het ontdekken van eigen criteria een
mensenleeftijd doen. Het ‘onderzoek’ kan een permanente aangelegenheid zijn, reden
waarom Frans Kellendonk het schrijven opvat als ‘een vorm van onderzoek door
middel van de verbeelding.’
Men kan zich het hoofd breken over de kennistheoretische status van
Schopenhauers formule, maar dat heeft Schopenhauer zelf al gedaan. Hij was bekend
met het ‘inwendig tegenstribbelen’ bij iedereen die de gedachte tot zich toe wilde
laten dat de wereld onze voorstelling is, ‘wij kunnen ons anderzijds ook nooit en te
nimmer aan deze opvatting onttrekken.’ Bertrand Russell kan het idealisme, waartoe
Schopenhauers formule gerekend wordt, een aaneenschakeling van ‘fallacies’ noemen,
voor Bishop Berkeley behoorde de gedachte dat iets pas bestaat als het gezien wordt
(‘esse est percipi’) tot het gezond verstand. Het gesprek waarin Berkeley dit in de
gedaante van Philonous beweert (de Drie dialogen tussen Hylas en Philonous ter
bestrijding van sceptici en atheïsten) stokt even vanwege de verbazing van Hylas
als hij dit hoort: ‘Kan iets fantastischer, meer in strijd met het gezond
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verstand zijn?’ Berkeley heeft echter evenveel vertrouwen in zijn bewering als later
Schopenhauer en het is opvallend dat het moment waarop Berkeley tot zijn inzicht
kwam eenzelfde bevrijdend effect had als bij Schopenhauer, voor wie daardoor de
filosofische bezinning haar intrede deed. ‘Op mijn erewoord’, zegt Berkeley in zijn
vermomming van Philonous, ‘sinds ik de metafysische begrippen afwijs en de
eenvoudige voorschriften van de natuur en van het gezonde verstand aanvaard, merk
ik dat mijn verstand op een merkwaardige manier verlicht is, zodat ik nu een heleboel
dingen gemakkelijker kan begrijpen die vroeger allemaal mysterieus en raadselachtig
waren.’ Het doet er nu weinig toe dat Berkeley zijn idealisme tot het gezonde verstand
rekende. Het gezonde verstand was in de zeventiende eeuw iets heel anders dan in
onze tijd, waarin het, door de toegenomen kennis van de menselijke geest, als
onhanteerbaar wordt beschouwd en alleen nog op affiches van een groot dagblad als
iets bijzonders wordt afgeschilderd. Waar het om gaat is dat de formules van
Schopenhauer en Berkeley de vruchtbare filosofische verbazing oproepen: als alles
bestaat bij de gratie van wat ik mijzelf voorstel, dan is dat ook het geval bij mijn
buurman, vriend en kennis en is de vraag in hoeverre wij ons hetzelfde voorstellen
legitiem. Bij de critici van het filosofische idealisme, zoals Bertrand Russell en
George Moore, worden de bezwaren altijd geillustreerd met materiële voorbeelden,
zoals de vraag wat Berkeley precies bedoelde als hij zei dat een tafel er nog wel
degelijk is als ik de kamer uit ben, of dat de boom er heus nog wel staat als ik heel
ergens anders ben, op bezoek bij de keizer van China. Ook met zulke materiële
voorbeelden komt men heel ver om de validiteit van het filosofische idealisme aan
te tonen, maar veel inzichtelijker wordt alles zodra men minder tastbare voorbeel-
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den gebruikt, zoals de ‘secondary qualities’ van Locke, kleuren, geluiden, smaak en
dan in rechte lijn naar ideeën, gevoelens. Zodra ik mij een voorstelling ga maken
van, bijvoorbeeld, iemands karakter, of als ik een bepaalde daad moet beoordelen
en me een voorstelling maak van de omstandigheden, is voor iedereen duidelijk dat
mijn vriend die zich over hetzelfde karakter en dezelfde daad buigt met een andere
voorstelling voor de draad zal komen. Het nuchtere bewijs voor de plausibiliteit van
het idealisme wordt geleverd op het moment dat ons gevraagd wordt een boom te
tekenen of een karakter te beschrijven: dan hebben we in veel opzichten iets anders
gezien.
Russell, Moore en andere positivisten betrekken in hun bezwaarschriften tegen
het idealisme nooit de kunst of esthetische theorieën, terwijl dat zo voor de hand ligt.
De Italiaanse estheticus Benedetto Croce was van mening dat de ontwikkeling van
het denken wordt belemmerd als men een scheiding aanbrengt tussen het denken in
de kunst en de andere werkzaamheden van de geest. De filosofische en psychologische
kenmerken van het kunstzinnige denken worden niet in het filosofische denken
betrokken, behalve door een uitzondering als Douglas Hofstadter, de schrijver van
Gödel, Escher, Bach en samensteller van The Mind's Eye. Intuïtie, associatie,
verbeelding, symboliek, emotie, subjectiviteit en ervaring zijn in de positivistische
filosofie uitsluitend om technische redenen interessant. Of het bestaan van deze
menselijke eigenschappen ook consequenties heeft voor die filosofie wordt over het
hoofd gezien. In de literatuur is de waardering voor de soort wetenschap of filosofie
die de consequenties wél durft te trekken niet afwezig, getuige de fraaie omschrijving
die Nabokov geeft als hij zegt waaraan een goede roman moet voldoen: het moet
een ‘merging of the
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precision of poetry and the intuition of science’ zijn.
Het idealisme is de enige filosofie die het kunstzinnige denken kan verklaren. Zij
schept er de filosofische ruimte voor. Daarom is Jorge Luis Borges een ijverig lezer
van Berkeley en Schopenhauer en bekomt hij niet van zijn verbazing omtrent de
mogelijkheden die hun filosofie aan de literatuur biedt, ook al verheft hij haar niet
tot iets waarin hij perse moet geloven: ‘I thought above all of the literary possibilities
of Idealist philosophy, let's say, rather than its intrinsic merits (son bien-fondé). This
does not mean necessarily that I believe in the philosophy of Berkeley or
Schopenhauer... I believe I was thinking rather of the alchemy or unreality of the
material world as subjects usable by literature.’ (Geciteerd door John Sturrock in
Paper Tigers. The Ideal Fiction of Jorge Luis Borges). Nabokov en Borges staan op
een specifieke manier in de traditie van het idealisme. Zij behoren tot de informele,
literaire tak ervan. Het idealisme is onderdeel van de rationele intuïtie waarmee ze
schrijven; het maakt de taal vrij, de wereld open en de werkelijkheid facultatief. Als
Nabokov in Transparent Things laat zien hoe doorzichtig de werkelijkheid kan zijn
gebeurt dat op de manier van een goochelaar die geen geheim maakt van zijn techniek:
aan de hand van de hoofdpersoon Hugh Person doorbreken we tijd en ruimte en alle
voorwerpen en gebeurtenissen worden doorzichtig, krijgen een geschiedenis:
‘Transparent things through which the past shines!’ Person maakt een reis door de
tijd als hij het Zwitserse plaatsje bezoekt waar hij drie keer eerder zijn voetstappen
heeft achtergelaten: de eerste keer als jongen met zijn vader, die er sterft; de tweede
keer om er de schrijver te bezoeken die zo belangrijk is voor de uitgeverij waarbij
hij werkt; de derde keer om er zijn vrouw Armanda te ontmoeten en tenslotte om
zijn pelgrimage
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af te ronden met zijn eigen dood. Nabokov speelt zijn spel openlijker dan ooit, zodat
nog duidelijker wordt hoe Person de werkelijkheid laat overeenstemmen met zijn
herinneringen, verlangens en obsessies. Nabokov laat hem door alles heenkijken,
zelfs het potlood dat hij in een la op zijn hotelkamer vindt nodigt hem uit zich voor
te stellen door wie de boom is gehakt, wie het hout heeft gezaagd en tot een potlood
gevormd. De werkelijkheid past zich aan zijn prismatisch werkende brein aan dat
slechts ‘a thin veneer of immediate reality’ ziet, daaronder is de wereld veel groter
omdat er tijden en gebeurtenissen samenkomen. ‘When we concentrate on a material
object’, zegt de verteller in een soort proloog, ‘whatever its situation, the very act of
attention may lead to our involuntary sinking into the history of that object.’ Op een
heel andere manier doorbrak Virginia Woolf dat dunne fragiele laagje onmiddelijke
werkelijkheid. Zij concentreerde zich op de stroom aan gedachten die zich achter
een voorhoofd bevindt en die niemand kan zien, wat voor realistische lamp men er
ook op zet. De Mrs Ramsay en Mrs Dalloway in haar werk leven in ‘a luminous
halo, a semi-transparent envelope’, want daaruit bestaat de werkelijkheid, en niet
uit ‘a series of gig lamps symmetrically arranged.’ De rationele intuïtie waarmee
schrijvers als Nabokov en Woolf de werkelijkheid tussen aanhalingstekens zetten
vergroot het werkterrein van het denken, zonder dat men in een oeverloze
fantasiewereld verzeilt. Ergens op de achtergrond bevindt zich nog altijd de moeder
van Antaios.
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II
Evenmin tot de twaalf werken van Herakles behoorde de terloopse bevrijding van
zijn vriend Theseus. Dit intermezzo had plaats tijdens de uitvoering van zijn twaalfde
en laatste heldendaad. Hij moest de grimmige bewaker van het rijk van Hades voor
Eurystheus brengen, een hond, die tegelijk een slang was. Als Herakles door de van
ontzag en tegenzin vervulde Charon over de rivier van de onderwereld naar zijn
bestemming wordt gevaren ziet hij zijn vriend Theseus met Peirithoös, vastgeklonken
aan een rots vanwege het feit dat zij samen jacht hadden gemaakt op de koningin der
schimmen. Haar wilde Peirithoös tot vrouw, nadat Theseus Helena had veroverd.
Hij wilde iemand van hetzelfde kaliber en Theseus had beloofd hem te zullen helpen.
Maar de goden voelden niets voor deze tweede schaking en klonk het tweetal aan
een rots op het moment dat ze even wilden uitrusten en beraadslagen. Bij het zien
van Herakles voorziet Theseus zijn bevrijding. Zo geschiedde; Herakles reikt hem
de hand en hij is vrij.
Deze Theseus heeft een verhouding met de moeder van Antaios. Dat leest men
niet in de Griekse mythologie. Het is de onontkoombare conclusie die men trekt uit
Shakespeare's A Midsummer-Night's Dream. Uit dit toneelstuk begrijpt men ook
waarom het juist Theseus was die de Minotaurus versloeg in het labyrint en de
Atheners verloste van het elke negen jaar terugkerende verschrikkelijke offer van
negen jongens en meisjes aan het monster. Daarvoor was een nuchter, met beide
benen op de grond staande man nodig wiens geest vrij was van enige verbeelding,
zodat het niet in zijn hoofd zou opkomen in het labyrint een metafoor van het leven
te zien. In A Mid-
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summer-Night's Dream is Theseus, hertog van Athene, een aimabel man die van
muziek, dans en pret houdt. Maar als zijn verloofde Hippolyta tegen het einde van
het stuk, en na de reeks van wonderlijke gebeurtenissen en verliefdheden, verzucht
‘Vreemd, Theseus, is 't verhaal van die gelieven’ antwoordt hij haar met iets dat veel
weg heeft van een redevoering tegen de dichters, alsof hij een erfgenaam van Plato
is. Hij zegt, in de vertaling van Burgersdijk:
Meer vreemd dan waar. 'k Sla geen geloof aan al
Die sprookjes of die elfenspokerij.
En liefde én waanzin maakt het brein verhit
En wekt verbeelding op en doet steeds zien
Veel meer dan het koel verstand ooit vatten kan.
Waanzinnigen, verliefden, dichters zijn
Geheel verbeelding: die, de dolle, ziet
Meer duivels dan de hel bevat; de minnaar,
Niet minder dol, ziet schoone Helena,
Waar hij een bruin, getaand gelaat ontwaart;
In schoonen waanzin rolt des dichters oog,
Blikt uit den hemel neer, van den aard ten hemel;
En waar verbeelding dingen, ongekend,
Te voorschijn roept, daar schept des dichters stift
Hun een gestalte, en schenkt aan 't ijdel niets
Op de aard bestaan, een woning en een naam.
Verbeelding is in grillen overrijk;
Zoodra zij iets gevoelt, dat haar verheugt,
Staat haar voor 't oog een brenger van de vreugd;
Terwijl, als 's nachts haar angst bekruipt in 't woud,
zij licht een ruigte voor een ondier houdt.

De verbeelding, waar Theseus hier zo misprijzend over doet, leidt al eeuwen een
dubbelleven. Zij is verguisd vanwege haar grillen, omdat ze iets ziet waar niets is,
on-
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zin voortbrengt en gevaarlijk is voor het verstand. Ze is verheerlijkt vanwege haar
creativiteit, als instrument tot inzicht en als de spierkracht van het verstand. Voor
David Hume was er niets gevaarlijkers voor de rede dan ‘flights of the imagination’
en niets gaf meer aanleiding tot vergissingen onder filosofen. ‘Poets’, zegt hij Theseus
na, zijn ‘liars by profession’. Maar Hume, die men van niets slechts mag betichten,
was ambivalent, zoals zoveel filosofen van de Verlichting. Hij moet erkennen dat
de verbeelding in haar beste momenten iets verricht waar zelfs hij van opkijkt. Zij
heeft de neiging te vervallen ‘into madness and folly’ en behoort veelal tot ‘the
frivolous properties of our thought’, maar ze is ook verantwoordelijk voor ‘the
vivacity of our ideas’. Ons begrip, onze zinnen en de herinnering zijn zelfs ‘founded
on the imagination’. Waar het voor Hume verkeerd gaat is het moment dat de passies
zich meester maken van de geest. Zodra die boven komen wordt het verstand
vertroebeld. Dat was ook de mening van Samuel Johnson. Hij zag echter veel meer
in de verbeelding dan Hume. Voor Johnson was zij alomtegenwoordig; alles wat wij
verlangen, wensen, hoop, vrees en wanhoop noemen is volgens Johnson voornamelijk
het produkt van de verbeelding, zegt James Engel in zijn rijke studie The Creative
Imagination: Enlightenment to Romanticism. In Johnsons literair-kritische werk
speelt de verbeelding niet zo'n prominente rol, wel in zorgelijke geschriften als The
Vanity of Human Wishes (1749) waarin hij vooral ingaat op de ‘darker potentialities
of the imagination’. Hij wantrouwt de verbeelding omdat ze ‘hongerig’ is en
verlangens doet opkomen die ijdel, nutteloos en overdreven zijn. In Rasselas, een
werk uit 1759, treedt een filosoof op die zijn leerlingen de grenzen van de verbeelding
wil leren zien tijdens een bezoek aan een piramide. Hij prijst de studie van de
geschiede-
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nis aan als een manier om de behoefte aan verbeelding de ruimte te geven, maar de
piramide is voor hem een voorbeeld van haar vraatzucht, die verder gaat dan het
stillen van honger: ‘Those who have already all that they can enjoy, must enlarge
their desires. He that has built for use, till use is supplied, must begin to build for
vanity.’ De piramide is voor hem een ‘monument of the insuffiency of human
enjoyments.’
Na de sceptische Johnson begint de verbeelding een begrip te worden met weinig
negatieve kanten, uitmondend in de verheerlijking ervan door de romantici. Sympathie
en terughoudendheid verschijnen pas weer eendrachtig bij Goethe en Keats. Goethe
in zijn Werther en Keats in zijn Endymion laten hun helden het genot van de
verbeelding ondergaan, maar uiteindelijk breekt het hun op, Werther met zijn
onfortuinlijke dood, Endymion als hij moet besluiten zich minder te laten meeslepen.
Allebei leren ze volgens het principe dat door Werther wordt verwoord: ‘niemand
weet hoever zijn krachten reiken zolang hij ze niet heeft beproefd.’ Waar Werther
eindigt in de dood, stort Endymion zich in de ‘native hell’ van ‘The Cave of Quietude’.
Bij beiden omvat de verbeelding verlangen, zinnelijkheid, verliefdheid, een geestelijke
en lichamelijke staat waarin de grenzen van genot en wanhoop worden bereikt. Voor
beiden is het soms onduidelijk in welke wereld ze leven, zodat de beschrijving van
Theseus in dit geval klopt-alleen heeft híj weinig recht van spreken als iemand die
niet weet hoever zijn krachten reiken: hij heeft ze niet beproefd.
Keats schreef bij zijn Endymion een ontwapenende inleiding. Daarin noemt hij de
verbeelding van een jongen en die van een volwassen man ‘healthy’, de ruimte
daartussen is een onduidelijke staat waarin men duizend bitterheden smaakt. Voor
Keats is de verbeelding iets dat ge-
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vormd moet worden; hij stoot herhaaldelijk op de onwaarachtigheid van wat zij
voortbrengt en denkt dan dat de waarheid gekend kan worden door ‘consequent
redeneren’; hoe vertwijfeld die gedachte ook is, ‘yet it must be’. Verbeelding en
intensiteit begint hij te zien als onlosmakelijk verbonden met wijsheid en die vindt
hij bij Filosofen. De verbeelding ‘Cannot refer to any standard law/ Of either earth
or heaven’. Een goed schrijver is wel ‘the most genuine Being in the world’, maar
iets waardevoller is nog ‘the human friend Philosopher.’
Hume, Johnson, Goethe en Keats hebben in hun verhouding tot de verbeelding
gemeen dat ze haar onmisbaar vinden voor het bereiken van de menselijke of literaire
idealen die ze koesteren. Zij moet haar eigen weg gaan om zich te kunnen
verwerkelijken. Maar daardoor kan zij teveel in zichzelf opgaan, de dichter of de
schrijver kan door haar worden meegesleept en ondertussen zijn bedoelingen en
uitgangspunt uit het oog verliezen. Hume als empirist voelde zich beter thuis bij de
rede; hij had ook geen literaire ambities. Johnson had sterke morele impulsen zodat
hij een scherp oog had voor de ijdele strevingen van de geest. Goethe's formidabele
verbeeldingskracht werd ingetoomd door de rede; hij wist dat zij kon gaan
‘schwärmen’. Maar de rede, schrijft hij in een brief aan de gravin Maria Paulowna
naar aanleiding van de lectuur van Kants Kritik der reinen Vernunft, ‘verleent de
verbeelding de zekerheid dat zij gebaseerd is op ideeën en niet op fantomen uit een
droom.’ Keats is onder de romantici degene die de ‘authenticity of the Imagination’
wilde aantonen door de relatie tussen kunst en leven te laten polijsten door de wijsheid
van de filosofie, daarmee voorkomend dat hij een visionair of profeet werd.
Alle vier hebben ze een remmende of sublimerende in-
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stantie die ervoor zorgt dat de verbeelding niet buiten ‘hemel en aarde’ raakt. Keats
was natuurlijk niet uit op ‘standard laws’ waarop de verbeelding zou kunnen
terugvallen. Hij zocht naar criteria die zijn poëzie een illuminerende en overtuigende
samenhang zouden kunnen geven. Zijn ervaring als dichter was op zichzelf het eerste
criterium, maar hij raakte steeds meer overtuigd van de waarde van de filosofie, zodat
het thema van elk gedicht ‘also hints at the existence of a coherent order underlying
all things, which gives its general authority to each several theme’ (C. Day Lewis in
The Poetic Image). Deze filosofische coherentie veroorzaakt de sensatie dat het
werkelijk over iets gaat. Keats ontwapenende inleiding bij de 4000 regels van de
Endymion was bedoeld om verschoning te vragen voor de ‘great inexperience’, de
‘immaturity’ van een groot deel van het gedicht. Het zou hem niet voldoende gelukt
zijn duidelijk te maken dat Endymions zoektocht naar de onsterfelijke godin (die hij
in verschillende dromen had gezien) moest leiden tot zijn passie voor het werkelijke
Indiaanse meisje, daarmee zijn ideaal verradend en erkennend dat de aardse sexualiteit
de bron is van de ideale liefde en haar schoonheid. Of het Keats werkelijk niet gelukt
is doet hier minder terzake, het gaat om de substantie van zijn intenties. Daarvan
zegt hij dat die niet voldoende ontwikkeld is omdat zij zich bevindt in de ruimte van
het leven waarin de gezondheid van de verbeelding, behorend bij de jeugd en de
volwassenheid, afwezig is, en waarin ‘the soul is in a ferment, the character undecided,
the way of life uncertain, the ambition thick-sighted’. De verbeelding bestaat uit te
weinig innerlijke criteria, ‘the foundations are too sandy’.
De status van de verbeelding in de tweede helft van de twintigste eeuw werd
aanvankelijk minder bepaald door
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enthousiaste maar tegelijk sceptische verdedigers als Goethe, Keats en Coleridge.
Niet hun soort verbeelding, maar de visionaire van William Blake werd het model.
Het kosmische, universele, mythische van William Blake werd het ware domein van
de verbeelding. Daarmee verdween elke instantie die de verbeelding aan deze wereld
en de aarde bond, want zelfs een werkelijkheid tussen aanhalingstekens bestond voor
Blake niet. Niet de ‘zondagse verbeelding’ van Nabokov, maar de universele van
Blake was lange tijd alleenzaligmakend. Echt een andere gedaante kreeg zij na Albert
Verwey in Nederland pas weer door De Revisor, waarmee een ‘realistischer’
verbeelding, die van Nabokov, Borges en Gombrowicz werd geïntroduceerd. De
traditie van de verbeelding kwam daardoor na lange tijd weer in het teken te staan
van de rationele verwerking van intuïties. De scepsis van Hume, het signaleren van
de ijdele neigingen van de verbeelding door Johnson, de ingetoomde
verbeeldingskracht van Goethe en de filosofische impulsen van Keats vormen de
historische achtergrond van de verbeelding zoals zij zich nu manifesteert.
Keats schrijft in een brief aan Benjamin Bailey dat hij voor zijn geluk niet alleen
de ‘old Wine of Heaven’ moet drinken, maar ook ‘increase in knowledge and know
all things’. Hij wil een geestelijke staat bereiken ‘that is imaginative and at the same
time careful of its fruits - who would exist partly on sensation partly on thought - to
whom it is necessary that years should bring the philosophic Mind.’ Dat Keats kennis
en filosofie zo belangrijk vindt onderscheidt hem van William Blake en maakt van
zijn verbeelding iets anders. In Blake is de verbeelding in haar buitenaardse gedaante
gepersonifieerd; zijn wereld is een wereld van fantomen waarin de verbeelding
definitief is losgeweekt van het concrete. Hoewel innerlijk con-
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sistent bestaat zij uitsluitend uit een naar zichzelf verwijzende symbolenwereld
waarvan de mythologische figuren voor zoiets ijls staan dat de symbolische kracht
vervluchtigt zodra men er over na gaat denken. Denken behoort voor Blake tot de
Hell (‘Ulro’ in The Four Zoas), de laagste vorm van menselijk zijn, van rationalisme
en van ‘isolated Selfhood’. Een heel scala van woorden met hoofdletters is nodig
om ‘the Universal Brotherhood of Eden’ te verkondigen of om goed duidelijk te
maken dat het gaat om een Divine Vision: ‘Hear the voice of the Bard!/Who Present,
Past & Future sees;/Whose ears have heard/The Holy Word/That walk'd among the
ancient trees’. Dit is het begin van Songs of Experience waarbij men zich afvraagt
waarom in dit geval het woord ‘voice’ geen hoofdletter heeft, hoewel daartoe alle
reden is. In het werk van Blake is sprake van een parallel-wereld die niets van doen
heeft met de wereld waarop wij ons bevinden. Dat is wel begrijpelijk, want de wereld
waarop wij ons bevinden is ‘gevallen’, als een gevallen vrouw, en de aarde is een
heel verkeerde richting in gestagen en wordt gesommeerd op haar schreden terug te
keren (‘O Earth, return!’). Alles is ‘Eternal’ op een ontastbare manier, en overal huist
de satan, ‘Selfhood’. In Blake is elke verhouding met de ‘werkelijkheid’ verdwenen
en heeft plaatsgemaakt voor de hemelse of getourmenteerde uitdrukkingen op de
gezichten van zijn getekende mythische gestalten, niet zelden voorzien van een baard
die aanmerkelijk langer is dan die van de middelste van de Drieëenheid. Voor Blake
waren de verbeelding en ‘Selfhood’ tegenstellingen: de vrijheid van de verbeelding
om iets nieuws te creëren verdraagt geen concentratie op zichzelf of het vervuld zijn
van dingen die het zelf betreffen. Hij brengt een scheiding aan tussen de verbeelding
en wat naar mijn idee het meest werkelij-
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ke is voor een dichter en schrijver: hijzelf.
Julien Offray de La Mettrie kan men geen aanhanger van de filosofie van het
literaire idealisme noemen. Hij beschouwde de mens als een machine. De mens is
een verzameling veren die elkaar stuk voor stuk opwinden, was zijn mening. Toch
had hij een voorstelling van de verbeelding die vruchtbaarder is dan die van de
buitenaardse Blake. Hoe mechanistisch La Mettrie ook dacht, hij vond dat het
bedenken heel goed verenigbaar was met de materie, zo zelfs ‘dat het er een
eigenschap van schijnt, zoals elektriciteit, het vermogen te bewegen,
ondoordringbaarheid, uitgestrektheid etc.’ Wij zijn ‘arme speelballen van
duizend-en-een-illusies’, maar ons voorstellingsvermogen is van dien aard dat het
zowel geschikt is voor de wetenschap als de kunsten, iets wat Benedetto Croce,
Douglas Hofstadter en Rudy Kousbroek met hem eens zijn. Zelfs Keats zou het niet
vreemd vinden in L'Homme machine te lezen dat men de verbeelding van kindsbeen
af moet trainen ‘om zijn ideeën vast te houden en te bundelen en ze van alle kanten
te belichten.’ Wie dat verzuimt brengt ‘slechts briljante dwepers’ groot.
La Mettrie drukt zich wel mechanisch uit, maar dat is alleen maar bevorderlijk
voor zijn onopgesmukte woordkeus en bedoelingen. De mens wordt bij hem een
machine waar alleen een meester-instrumentmaker inzicht in kan krijgen, zo fijnzinnig
zit hij in elkaar. La Mettrie is geen vertegenwoordiger van het koude rationalisme
waaraan Blake de verantwoordelijkheid toeschreef voor de val van de wereld. Zijn
eigen geest en zijn voorstelling van wat in een geest omgaat is heel plooibaar.
Oordelen, logisch denken en zich herinneren, zegt hij, ‘zijn geen vaste onderdelen
van de ziel, maar slechts modificaties van dat scherm van merg, zoals men het zou
kunnen noemen, waarop de objecten die zich in het oog afteke-
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nen als door een toverlantaarn geprojecteerd worden.’ Hij begaf zich niet in de
discussie omtrent de aard van de werkelijkheid, want die materie, zei hij, werd ‘zelfs
door de grote geesten niet begrepen.’ Belangrijker is dat hij vond dat het ‘beeld’ vaak
nodig was om iets duidelijk te kunnen uitdrukken en dat wij wel degelijk een ziel
bezitten: de verbeelding. Ons voorstellingsvermogen is onze ziel omdat ‘het alle
rollen van de ziel speelt. Door zijn toedoen, door de flatterende kwast van het
voorstellingsvermogen, komt er levend en roze vlees op het kille skelet van het
verstand; door zijn toedoen bloeien de wetenschappen, verfraaien zich de kunsten,
fluisteren de bossen, smachten de echo's, wenen de rotsen en ademt marmer - alle
dode dingen komen tot leven... het maakt zowel de geleerde, de redenaar als de
dichter. Door de een dwaas gehoond, door de ander vergeefs bewierookt en door
geen werkelijk gekend, treedt ons voorstellingsvermogen in het voetspoor der muzen
en schildert het niet alleen de Natuur, maar vermag ze ook te oordelen. Het redeneert,
oordeelt, doorziet, vergelijkt, bestudeert.’ Het moet een dergelijke verbeelding zijn
geweest waar Hippolyta, de koningin van de Amazonen en nog maar kort de vrouw
van Theseus, aan dacht toen ze haar man in A Midsummer-Night's Dream antwoordde
op zijn misprijzende woorden over de dichters, hun ‘schone waanzin’ en hun
verbeelding die overrijp aan grillen zou zijn. Theseus heeft een heel andere
voorstelling van de verbeelding - als hij er al een heeft - dan La Mettrie of Hippolyta.
Ze zegt, alsof ze Shakespeare zelf is:
Maar al wat zij vertellen van deez' nacht,
En hun gezindheid, zoo gelijk veranderd,
Moet meer zijn dan een spel der fantasie.
Het toont verband, het wordt tot werkelijkheid;
Doch altijd blijft het vreemd en wonderbaar.
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Hippolyta karakteriseert hier een bepaald soort verbeelding. Niet die van William
Blake, maar de verbeelding die behoort tot de traditie van Shakespeare, Coleridge,
La Mettrie en, om iemand uit onze eigen tijd te noemen, de Amerikaanse dichter
Wallace Stevens. Voor haar is verbeelding ‘meer dan fantasie’, zij toont verband en
wordt tot werkelijkheid. Niettemin blijft alles vreemd en wonderbaar. Het is alsof
Shakespeare de kans te baat heeft genomen om Hippolyta iets te laten zeggen dat
niet alleen slaat op de wonderlijke verwikkelingen die Lysander en Hermia, Demetrius
en Helena 's nachts bij elkaar hebben gebracht. Alsof hij iets van algemene geldigheid
heeft willen uitdrukken.
De zinnen die Hippolyta uitspreekt resoneren na in Coleridge als hij, zo lang na
Shakespeare, een duidelijk verschil aanbrengt tussen ‘fancy’ en ‘imagination’. ‘Fancy’
was zoiets als het oplaten van een ballonnetje in de geest: het drijft af naar een
onbekende bestemming en spat uiteen, zoals het grootste deel van de science-fiction
in onze tijd. ‘Imagination’ is van een andere orde, het is alsof daarin wordt gewerkt:
‘it dissolves, diffuses, dissipates, in order to re-create’. Poëzie werd op deze manier
‘a rationalized dream’. Via Coleridge komt men bij Wallace Stevens, een dichter
die duidelijk geen romanticus wil zijn en die wil leven, en zegt te leven, in een tijd
van ongeloof. ‘In een tijd van ongeloof’, schrijft Stevens in een van zijn essays in
The Necessary Angel, ‘als de goden opgehouden hebben te bestaan en we aan hen
denken als esthetische projecties uit een tijd die voorbij is gegaan’, richt de mens
zich op een ‘fundamental glory of their own’ en schept van daaruit een stijl om zich
te handhaven in de werkelijkheid. ‘They create a new style of a new bearing in a
new reality.’ Hiermee maakt Stevens de romantische erfenis geschikt voor de literatuur
van onze tijd, want voor
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Stevens is ‘Romanticism to the imagination what sentimentality is to feelings.’ Met
een op eieren lopende bedachtzaamheid probeert Stevens in het essay ‘Imagination
as value’ het karakter van de verbeelding te bepalen. Zij is voor hem allereerst de
vrijheid van de geest. Daarnaast is op het gebied van de esthetische ervaring
‘everything like a firm grasp of reality eliminated’, waarmee de dichter zijn poëzie
tot ‘an unofficial view of being’ maakt. Maar niet zonder ‘waarde’. Er is sprake van
een onderlinge afhankelijkheid van de verbeelding en de werkelijkheid als gelijken.
We leven in ‘concepts of the imagination before the reason has established them’ en
als dat waar is ‘is reason simply the methodizer of the imagination.’ Daardoor
produceert de verbeelding iets dat consistent en houdbaar is, een gerationaliseerde
droom die 's ochtends niet verdwenen is, maar werkelijkheid is geworden in de vorm
van een gedachte, gedicht of verhaal en die een verhelderend licht werpt op de dag
die komen gaat.

III
In een tijd zonder een metafysische deken die de gedachten en het gedrag betekenis
verleent is de verbeelding volgens Wallace Stevens de ‘stijl om zich te handhaven
in de werkelijkheid.’ Zonder de in de traditie verankerde dogma's, referenties, normen
en artikelen des geloofs is de geest een machine die zichzelf aandrijft en die werkt
met grondstoffen die zijn ontleend aan de aarde en niet aan de hemel. De dichter
Tasso vond dat er twee scheppers waren: God en de dichter. De gedachte dat men
die eerste schepper helemaal niet nodig heeft en dat de dichter het wel alleen afkan
begon in het midden van de ne-
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gentiende eeuw pas echt door te dringen. Bij de romantici zweefde op de achtergrond
nog altijd iets als een God, al was het maar in de vorm van de Natuur, zoals bij
Coleridge. De verandering deed zich voor op het moment dat men niet meer alleen
de natuur, maar ook de cultuur als inspiratiebron leerde zien. De verdwijning van
God uit de gedachten van filosofen en schrijvers kan men in de negentiende eeuw
laten beginnen bij Nietzsche, maar ook bij Matthew Arnold, een minder rapsodische
geest en een met een groot en deftig verantwoordelijkheidsgevoel. Juist bij zulke
geesten, die minder geneigd zijn met de hamer te filosoferen, en sterkere banden
hebben met de traditie, neemt de filosofische en literaire afvalligheid een fundamentele
vorm aan. Arnold kan niet in de schaduw staan van Nietzsche. Zijn respect voor de
religie is in Culture and Anarchy nog zo groot dat hij onder haar gewicht bezwijkt.
Het is geen lippendienst die Arnold aan de religie bewijst, hij meent het echt en toch
graaft hij haar graf zodra dat hij zijn pleidooi voor de cultuur houdt. Religie is ‘the
greatest and most important of the efforts by which the human race had manifested
its impulse to perfect itself’ en het is ook ‘the voice of the deepest human experience’,
maar de cultuur is inmiddels haar gelijke geworden. Religie komt nog slechts tot ‘a
conclusion identical with that of culture’, en daarbij ziet Arnold zelf over het hoofd
dat hij haar ten achter stelt bij de cultuur op het moment dat hij het bereik van de
cultuur groter noemt, immers zij omvat ‘all the voices of human experience’: ‘art,
science, poetry, philosophy, history, as well as religion’. Arnold probeert religie en
cultuur wel gelijke rechten te geven, maar het is de cultuur die uiteindelijk zijn ideaal
van ‘human perfection’ het ruimst blijkt te omvatten. Religie, zegt Arnold, verkondigt
dat ‘The Kingdom of God is within you’, maar
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‘culture, in likewise manner, places human perfection in an internal condition’, zodat
het verschil nihil is, behalve dat hij eerder heeft gezegd dat cultuur ‘all the voices of
human experience’ omvat.
Met al zijn traditionele en oprechte respect voor de religie heeft Arnold door zijn
pleidooi voor de cultuur de betekenis van de religie verminderd voor een publiek dat
vaster verankerd zat in tradities dan het publiek van Nietzsche, hoeveel weerstand
die ook ondervond. Het was sluipend gif, waar Nietzsche de hamer hanteerde. Voor
een publiek dat van nature geneigd was zich te richten naar de canonieke geschriften,
van de Bijbel tot de religieuze geschriften van elkaar opvolgende bischoppen, schreef
Arnold zijn essay The Study of Poetry, een titel die vóór hem nog The Study of the
Bible zou hebben geheten. In dit essay gaat het hem erom de poëzie en de literatuur
in de plaats te stellen van alle vrome geschriften. De excursie die hij maakt langs
dichters en gedichten, van Chaucer tot Robert Burns, van Virgilius tot Milton en
Shakespeare, heeft de bedoeling aan te tonen dat men bij die dichters en die gedichten
de uitdrukking vindt van de ‘human perfection’ en dat daarin ‘a criticism of life’,
een onderzoek van het leven, plaatsheeft dat duurzamer en vitaler is dan in welke
andere menselijke uiting dan ook. Daarin vindt men ‘the glory, the eternal honour’,
want poëzie is ‘thought and art in one.’
‘Poetry’ krijgt in dit essay een veelomvattende betekenis. Arnold maakte van het
begrip ‘cultuur’ voor het eerst iets dat identiek is aan al het levenwekkende, en de
‘poetry’ profiteert daarvan. In The Study of Poetry staan niet religie en cultuur
tegenover elkaar, maar religie en poëzie. Religie is nog wel in naam alles wat met
metafysica en spiritualiteit te maken heeft, maar het heeft zich volgens Arnold in
zijn tijd gematerialiseerd ‘in the fact’. De emoties
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stuiten af op deze feiten en dogma's, en keren zich naar de poëzie, want daarin zijn
de ideeën niet gestold. ‘De dag zal komen’, schrijft Arnold over de door goedkope
dogma's beheerste religie en de steriel geworden filosofie, ‘dat wij verbaasd zullen
staan over onszelf dat we ons er aan hebben overgegeven en haar serieus hebben
genomen; hoe meer we haar holheid hebben leren zien, hoe meer we de adem en de
fijnzinniger kennis zullen waarderen die geboden wordt door poëzie.’ Deze omslag
in de oriëntatie van de geest betekent niet slechts dat de poëzie de rol van de religie
en de filosofie overneemt. Arnold brengt de poëzie in verband met de cultuur: de
horizon van de poëzie is dan niet het geestelijk leven waaruit de religie bestaat, maar
de cultuur. Het ‘inzicht’ dat de poëzie levert, ontstaat niet door een ‘verticale’
oriëntatie op geestelijke waarden, maar ontstaat door middel van de kennis van ‘art,
science, philosophy, history, as well as religion’. Arnold betrekt in zijn betoog de
gedachte van Wordsworth dat de poëzie het leven moet doordringen, opgenomen
moet zijn in de cultuur, zodat ook de wetenschap ervan doordrenkt is: ‘More and
more mankind will discover that we have to turn to poetry to interpret life for us, to
console us, to sustain us. Without poetry, our science will appear incomplete; and
most of what now passes with us for religion and philosophy will be replaced by
poetry... Finely and truly does Wordsworth call poetry “the impassioned expression
which is in the countenance of all science”.’
Het veelomvattende begrip ‘poetry’ is het geseculariseerde inzicht in de
werkelijkheid. De verbeelding die in poëzie wordt verondersteld heeft vanaf dat
moment de rol van de religie overgenomen, maar niet zonder het materiaal waarmee
poëzie werkt tegelijk grondig veranderd te hebben: haar materiaal bestaat niet meer
uit
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overgeleverde geestelijke waarden en referenties, maar uit wat cultuur en natuur als
menselijke, en niet als bovenmenselijke, produkten te bieden hebben. De verbeelding
zoekt haar eigen referenties op informele wijze en is er niet meer op uit samen te
vallen of in overeenstemming te zijn met de christelijke geestelijke traditie. Ze is
heidens, aards en onderzoekt het denken en leven. De poëzie of literatuur die Arnold
zich aldus voorstelt is dynamisch en vitaal, zodat Arnold de in dit verband onsterfelijke
uitspraak kan doen: ‘Compare the stability of Shakespeare with the stability of the
Thirty-Nine Articles!’
Een van degenen die deze onttroning van God als schepper heeft voorbewerkt en
ruimte heeft gemaakt voor de dichter als schepper en rivaal van God was de
zestiende-eeuwse dichter en criticus Philip Sidney. Hij beschouwde de dichter voor
het eerst als een ‘inventor’ en niet als een imitator van de geest van God, niet als de
imitator van de klassieke wetten van eeuwige schoonheid, niet als de imitator van
het menselijk ideaal neergelegd in de religieuze geboden, uitgedrukt in moraliteiten,
exempels en didactische kunst. Hij werd in Sidney's ogen de creator die de natuur
en cultuur gebruikt voor zijn eigen doeleinden. Wat hij maakt is daardoor geen
imitatie van de natuur: ‘Nature never set forth the earth in so rich tapistry as diverse
poets have done’. De wereld van de natuur ‘is brazen, the Poets only deliver a golden’.
En wat de mensen betreft: de dichter is in staat mensen te creëren die langer in de
herinnering blijven hangen dan enig levend wezen: de werkelijkheid heeft geen
minnaar voortgebracht als Theagenes, ‘so constant a friend as Pylades, so valiant a
man as Orlando, so right a Prince as Xenophon's Cyrus, so excellent a man every
way as Virgils Aeneas.’
Met het ontstaan van de kunstenaar als uitvinder, maker,
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creator en de verbeelding als zijn instrument werd het klassieke begrip ‘mimesis’
een probleem: iets uitvinden en daarbij gebruik maken van de verbeelding is geen
nabootsing, het is iets maken dat er nog niet eerder was. Maar als de literatuur niet
over lucht gaat moet er, op welke ingewikkelde manier dan ook, iets zijn waaruit zij
voorkomt en waarop ze betrekking heeft. Mimesis is door de eeuwen heen een rekbaar
begrip gebleken. Dat is niet verwonderlijk; literatuur gaat over wat mensen denken
en doen en dat is alles. Als men zou willen zou men zelfs de visioenen van William
Blake ‘mimetisch’ kunnen noemen; men zou ze de nabootsing kunnen noemen van
bepaalde menselijke en geestelijke vermogens. Toch kan men zich beter houden aan
de gebruikelijke relatie van het begrip mimesis met het realisme. Dan ligt het accent
op de nabootsing van een voornamelijk niet-geestelijke werkelijkheid, zoals in de
negentiende-eeuwse realistische romans.
Zodra de verbeelding zich voordoet wordt mimesis, de nabootsing van de
werkelijkheid, problemitisch. De verbeelding beweegt zich in een werkelijkheid
tussen aanhalingstekens, zij problematiseert de werkelijkheid door zich niet veel van
tijd en ruimte aan te trekken, door aandacht te schenken aan het onbewuste, aan
dromen en door bovenal haar karakter recht te doen: verbeelding is een gedreven
manier van denken, denken als intentionele interpretatie. Door de verschillende
inhoud die in de loop van de tijd aan het begrip verbeelding is gegeven (van Addisons
The Pleasures of the Imagination tot Wallace Stevens' nuchtere Imagination as Value
of De wetten van de verbeelding van Doeschka Meijsing) heeft elke literaire stroming
een bepaald aspect van de verbeelding tot haar exclusieve kenmerk verheven. Het
symbolisme vond er een rechtvaardiging om zich van het leven en de werke-
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lijkheid af te kunnen keren, het surrealisme bond de verbeelding aan de fantasieën
die het onbewuste kan oproepen, en het modernisme beschouwde haar als de
verantwoording voor haar esthetisch zelfbewustzijn.
De verbeelding als instrument heeft in het laatste kwart van de twintigste eeuw
het karakter gekregen waarop Edmund Wilson in 1930 zinspeelde aan het slot van
Axel's Castle: als een instrument dat in staat is een verzoening teweeg te brengen
tussen naturalisme en symbolisme. Door deze twee stromingen te verzoenen
verdwijnen deze extreme stromingen en ontstaat een literatuur waarin het naturalisme
wordt bevrucht met de voorstellingen in het theater van de geest en wordt het
symbolisme bevrucht met het leven. In het lange proza-gedicht van Villiers de
l'Isle-Adam, waaraan Wilson de titel van zijn boek ontleende, is Axel een
‘superdromer’, typerend voor alle symbolistische helden. In het bezit van de vrouw
van wie hij houdt, van de bovennatuurlijke steun van de Rozenkruisersgeesten en
van de enorme schat aan juwelen laat Axel de kans voorbijgaan de burcht te verlaten
waarin hij zich, diep in het Zwarte Woud, heeft afgezonderd. Hij wijst het leven af,
en kiest voor het leven in zijn dromen; hij sluit zich op ‘in zijn eigen fantasieën,
stimuleert zijn eigen obsessies en verkiest ten slotte zijn meest absurde
hersenschimmen boven de meest verbijsterende contemporaine realiteit, ziet tenslotte
zijn eigen hersenschimmen aan voor realiteit.’ Wilson transponeert de persoon van
Axel op de symbolistische schrijvers die zich op dezelfde manier van het leven
afkeren en ten prooi vallen ‘aan een of andere absurditeit of monstruositeit’ en noemt
dat het lot van de mens met verbeeldingskracht ‘die wel in de moderne wereld blijft,
maar weigert daaraan handelend deel te nemen en probeert zijn geest niet te laten
aantasten door de bestaande ellende.’ Zoals
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het symbolisme een overmaat aan geestelijke aberraties tentoonspreidde, zo vermocht
het naturalisme geen inzicht te geven in de psychologische drijfveren van mensen,
het bewustzijn achter de loop der dingen, in de constellatie van het innerlijk en de
veelzijdigheid van het bestaan. Volgens Wilson hebben het naturalisme en het
symbolisme hun grenzen bereikt en hij voorziet een mogelijke versmelting van de
twee ‘tot een visie op het leven van de mens en het universum die rijker, subtieler,
complexer en vollediger is dan enige tot nu toe bekende visie - in feite zijn ze al
versmolten, het symbolisme is al verenigd met het naturalisme in één groot literair
meesterwerk, Ulysses.’
Na vijftig jaar zijn het naturalisme en het symbolisme met elkaar versmolten en
het instrument dat daarvoor nodig was is de verbeelding: dat is naar haar aard een
bindmiddel. De verbeelding heeft zich ontdaan van de associaties die zij lang heeft
opgeroepen; zij is niet meer het vermogen om in de ruimte te fantaseren, de
verbeelding is de distilleerkolf waarin emoties en gedachten worden omgezet in
literatuur. Verbeeldingskracht is ‘mental chemistry’ (John Stuart Mill) waarbij
indrukken, gevoelens, gedachten tot een eenheid versmelten.
De verbeelding is niet het vermogen dat van de werkelijkheid afleidt, maar er
naartoe. Dat is het uiteindelijke doel. Ze komt bij de werkelijkheid terug via omwegen
die de indruk maken juist van de werkelijkheid af te leiden. De verbeelding is de
koninklijke omweg die tot een verrassend inzicht in de werkelijkheid voert. Door
haar aard wekt zij de indruk en heeft zij de neiging een wereld te scheppen die van
de werkelijkheid is afgekeerd, zoals in het symbolisme. Maar dat is een aspect van
haar listige aard: ze moet tot op zekere hoogte afstand van de werkelijkheid nemen
om die des te scherper te kunnen zien. (Dat was al de

Carel Peeters, Houdbare illusies

212
mening van de ‘lachende filosoof’ Democritus.) De ‘werkelijkheid’ is; voor de
verbeelding in hoge mate slechts aanleiding, want uiteindelijk maakt zij de
werkelijkheid zelf. De verbeeldingskracht is een ontdekkende en explorerende
activiteit: wat zij niet heeft ontdekt bestaat niet. De verbeelding analyseert, maakt
doorzichtig, legt bloot, laat de veelzijdigheid en gelaagdheid van de werkelijkheid
zien. Wat eenvoudig lijkt wordt ingewikkeld, wat oppervlakkig is wordt diep.
De verbeelding is een instrument met vele eigenschappen. Haar opvallendste
kenmerk is dat er schijnbaar twee tegenstrijdige krachten in werkzaam zijn: gevoel
en verstand, intelligentie en intuïtie. Haar belangrijkste activiteit bestaat uit het
combineren van deze krachten. Dit maakt haar dynamisch: er heeft een voortdurende
wisselwerking plaats die gepaard gaat met rivaliteit: het gevoel en de intuïtie willen
niet minder tot hun recht komen dan kennis en verstand.
De eeuwenlange associatie van de verbeelding met een gevoel van vrijheid heeft
van de verbeelding iets triviaals gemaakt: met de verbeelding zou de geest alle kanten
op waaien. Men zou de verbeelding niet van haar luchtigheid en lichtvoetigheid
willen ontdoen, maar haar kracht en trots is dat zij voortkomt uit onvrijheid, zich
ontworsteld heeft aan alles wat haar vrijheid belemmert: de persoonlijke geschiedenis
van de schrijver, de tijd, de algemene geschiedenis, de weerstanden tegen de
noodzakelijke zelfonthulling, de overwinning van aarzelingen, literaire invloeden.
Haar vrijheid betekent slechts iets in verhouding tot de overwonnen weerstanden;
haar vitaliteit wordt bepaald door de mate waarin die weerstanden zijn verwerkt en
omgestookt tot iets nieuws. Men moet met zijn herinneringen op gespannen voet
hebben gestaan om ze te kunnen beschrijven op een manier dat ze
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van het geheugen van anderen bezit nemen. Men moet zwaar gebukt zijn gegaan
onder de invloed van andere schrijvers om er gelouterd onder vandaan te kunnen
komen. Men moet diep graven om aan de oppervlakte te komen. De verbeelding is
de smeltkroes waarin onvrijheid wordt omgezet in vrijheid: een oorspronkelijke
roman, een verhaal, gedicht of essay. De verbeelding draagt haar onvrijheid met zich
mee, maar voelt haar niet meer als een last zodra het chemisch proces iets heeft
voortgebracht dat die last op slag tot het gewicht van een veertje heeft gereduceerd:
een idee, een beeld, een passende structuur, een inzicht, een gelijkenis, een betekenis.
De verbeelding, als de koninklijke omweg om tot de werkelijkheid te komen, is
evocatief. Met gebruikmaking van vertrouwde elementen, zodat de moeder van
Antaios tevreden gesteld is en de lezer weet dat het over iets gaat dat hij min of meer
kent, roept zij een wereld op die schijnbaar identiek is met de wereld die men denkt
te kennen. Maar alle elementen waarmee die wereld wordt opgeroepen vervullen
een rol in een betekenisvol geheel. Wat toevallig lijkt is een onderdeel in de strategie
van de schrijver; het is een schakel in zijn bedoelingen. De verbeelding roept iets op
waarvan de suggestie uitgaat dat het wat meer te vertellen heeft dan wat er staat. Het
opgeroepen beeld is, hoe gruwelijk of diepzinnig ook, aantrekkelijk door de gang
van de zinnen, de keuze van de woorden en de vergelijkingen. De voorgetoverde
wereld gaat zwanger van de wereld die men denkt te kennen, maar heeft er iets aan
toegevoegd dat haar een illuminerende kracht verleent.
Op een meer elementair niveau is verbeelding een voorwaarde tot kennis, omdat
kennis zich niet zo maar prijs geeft. Zij wil ontdekt worden door het combineren van
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gegevens. Zij is daardoor ook een voorwaarde voor begrip en inzicht. Op een minder
primair niveau combineert de verbeelding indrukken, kennis, emoties, intuïties en
herinneringen - een activiteit die Coleridge de ‘secondary imagination’ noemde. Zij
combineert dit materiaal, waardoor het getransformeerd wordt tot iets wat nog niet
bestond. De verbeelding verbindt de talloze tegenstellingen waarmee mensen te
maken hebben: het innerlijk met het uiterlijk, het individuele met het algemene,
individu met maatschappij, het verleden met het heden, gevoelens met uiterlijke
gebeurtenissen, emoties en gedachten met de wereld van de dingen, zij brengt eenheid
in verscheidenheid en omgekeerd. Zij brengt gedachten, dingen, gebeurtenissen en
emoties bij elkaar waarvan men niet zou kunnen dromen ze ooit bij elkaar te zien.
Zij verbindt het universele en het eeuwige met het afzonderlijke en tijdelijke, het
bewuste met het onbewuste, het subject met het object, cultuur met natuur. De
verbeelding is een levenwekkend fenomeen. Zij verkeert ten opzichte van alles waar
ze haar aandacht op richt in de positie van de prins die Sneeuwwitje tot leven kust.
Zoals de prins tot zijn wonderbaarlijk uitwerkende daad wordt gedreven door zijn
passie voor Sneeuwwitje, zo wordt een schrijver aangezet door zijn passie, emotie
en bedoelingen. Men kan zich ieder voorbeeld kiezen, maar men stelle zich voor wat
er gebeurt met een idee dat jarenlang in de geschiedenis heeft gesluimerd tot het
moment dat een schrijver erdoor gegrepen wordt: het komt tot leven en begint zijn
weg in het gedachtenleven van een nieuwe generatie. Het heeft een nieuw en
inspirerend aanzien gekregen. De verbeelding is niets zonder intensiteit, verlangen,
sympathie, intenties en fascinatie. Zij is een ‘intellectual Love’ zoals Wordsworth
in het dertiende boek van The Prelude zegt: ‘Imagination having been
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our theme,/So also hath that intellectual Love,/For they are each in each, and cannot
stand/Dividually.’
In een paradoxaal fenomeen als de verbeelding zijn twee krachten werkzaam: een
sterke drang om los te zijn van wat gegeven is en een sterke drang om de vlucht van
de geest in bedwang te houden. Bevrijding en benauwenis. Door los te zijn van wat
gegeven is ontstaat het vermogen iets een creatieve wending of gedaante te geven
die beantwoordt aan de oorspronkelijke diffuse intentie; door de vlucht van de geest
in bedwang te houden wordt geen genoegen genomen met het voordehandliggende
beeld; alleen wat de intentie precies uitdrukt kan door de beugel. Er is geen pagina
in Nabokovs Speak, Memory die niet met deze instelling is geschreven; het is alsof
de ene teugel wordt gevierd terwijl de andere strak wordt gehouden. Deze werkwijze
van de verbeelding beantwoordt nauwkeurig aan Wordsworths karakteristiek: ze is
‘intellectual’ in zoverre de teugel strak wordt gehouden, ze is ‘Love’ in zoverre ze
los wordt gelaten; ze is droom in zoverre ze vrij wordt gelaten, rationeel in zoverre
ze in de hand wordt gehouden. Er is maar één karakteristiek voor de literatuur die
door deze samenwerkende krachten ontstaat en die werd gebruikt door William
Hazlitt toen hij zijn vriend Keats een typering van de verbeelding gaf: gusto, door
mij vrij vertaald als intellectuele verliefdheid. Daarin proeft men het genoegen dat
gepaard gaat met het voltrekken van een artistieke daad. Men leest erin dat iemand
bezig is de wereld te vangen in de netten van gevoel en verstand en de vangst bevestigt
met de juiste woorden en beelden. Volgens Hazlitt is de verbeelding in staat ‘the
essence of a thing’ te vangen ‘in a concrete way full of gusto’.
De verbeelding ontleent haar bestaan aan de discrepantie tussen ideaal en
werkelijkheid. Ideaal niet uitsluitend in de letterlijke betekenis, maar als het woord
dat de
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plaats inneemt van alles wat er niet is. Dat is haar essentie: de verbeelding veroorzaakt
door de combinatie van gegevens dat wat er niet eerder was. De afwezigheid van
iets veroorzaakt de voor de verbeelding karakteristieke geladenheid en dynamiek.
Op het primaire niveau van het schrijven bevindt die spanning zich tussen de intenties
van de schrijver en zijn vermogen die intenties te realiseren; de intenties vormen zijn
ideaal; de werkelijkheid bestaat uit de weerbarstigheid van de woorden die dat ideaal
moeten uitdrukken. De spanning wordt voor enige tijd opgeheven zodra in een woord,
een zin, een alinea of hoofdstuk ideaal en werkelijkheid bij elkaar zijn gekomen. De
spanning is niet opgeheven, omdat zij nog duidelijk in die woorden en zinnen te
lezen is. De kleinste literaire eenheid waaraan die tegelijk opgeheven en blijvende
spanning is af te lezen is de metafoor.
De spanning tussen ideaal en werkelijkheid waartussen de verbeelding zich beweegt
is ook aanwezig in het schijnbaar gewoonste proza. Maar dat zij alom aanwezig is
laat zich het beste illustreren met gevallen waarin de spanning direct te maken heeft
met iets inhoudelijks. Wanneer Nabokov zijn jeugd probeert op te roepen, die steeds
de neiging heeft achter de horizon te verdwijnen, krijgt zijn proza een evocatieve
spanning. Wanneer de hoofdpersoon van De kat achterna haar vader iets duidelijk
wil maken dat voor haar van het grootste belang is doet zij dat via een verhaal over
Dostojewski in de tijd dat hij nog een ingenieur was. Zij bewandelt de omweg van
de verbeelding. In De redding van Fré Bolderhey wordt de hallucinatorische spanning
vertolkt door paraplu's. In Letter en Geest verschijnt aan de hoofdpersoon de grot
van Plato om aan te geven hoe hij gevangen zit in zijn eigen geest. In het werk van
Leon de Winter is het bedenken van verhalen bij uitstek het middel om spanning te
reguleren.
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De energie van de verbeelding ontstaat waar iets afwezig is. In Humboldt's Gift van
Saul Bellow wordt de verteller Charlie Citrine lang gefascineerd door de dichter
Humboldt omdat hij in zijn werk en persoon altijd naar iets op zoek is. Door deze
uitstraling voelt hij zich bij hem betrokken (‘It was more than appreciation. It was
already an attachment. It was even love’). Van Humboldt gaat de suggestie uit dat
hij iets weet of naar iets op zoek is dat essentieel is en dat maakt hem fascinerend:
‘One of Humboldt's themes was the perennial human feeling that there was an original
world, a home-world, which was lost.’ Zoals Citrine gefascineerd wordt door
Humboldt, zo is Humboldt zelf bijna behekst door wat er niet is, maar waarvan zijn
intuïtie zegt dat het er moet zijn. Humboldt representeert de oerervaring van dichters
en schrijvers: hij is op het spoor van de zenit van zijn gedachten, een soort persoonlijke
waarheid, niet ongelijk aan het proces dat leidt tot een proefondervindelijke
ontdekking.
De verbeelding is synoniem met activiteit. Alle woorden die iets van haar karakter
onthullen vertolken haar beweeglijkheid: zij interpreteert, exploreert, associeert,
denkt en evoceert. Een dronken zeeman is zij echter niet; zij voorkomt het zwalken
door de kracht van haar intenties, sentimenten en gedachten. Ze is ergens op uit, en
dat maakt de verbeelding tot heuristisch instrument. De heuristische methode is het
geheim van elke schrijver, hij is immers zijn eigen propositie. Zijn methode valt
samen met zijn schrijverschap; zijn heuristische taak is ‘to penetrate the fictions of
reality that surround us and at the same time to find the means for discovering and
expressing his own sense of reality’ (Malcolm Bradbury). Zijn ‘sense of reality’ is
een informele kijk op de wereld om hem heen, een intimiderende suggestie (zoals
Wallace Ste-
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vens zegt), de waarheid van zijn verbeelding. De heuristische waarheid die langs
deze weg wordt ontdekt is wat de schrijver te vertellen of te beweren heeft: zijn
inzicht in de werkelijkheid, zijn wereldbeeld, zijn visie, zijn manier om zich de
werkelijkheid toe te eigenen. De roman, het verhaal of gedicht ís zijn heuristische
waarheid.
Toen Matthew Arnold een omslag teweeg probeerde te brengen in het denken over
de betekenis van de literatuur en beweerde dat de literatuur in de plaats zou komen
van alle geestelijke dogma's waarin mensen houvast zochten, vond hij een formule
waarmee hij de literatuur als bron van informele kennis karakteriseerde: in de literatuur
worden nieuwe betekenissen aan de werkelijkheid toegekend; de vermeende ‘feiten’
in de werkelijkheid worden van hun hardheid ontdaan door het gebruik dat de schrijver
ervan maakt. Hij transformeert alle gegevens, en nieuwe feiten verschijnen in de
vorm van de literatuur: daarin leren we de werkelijkheid kennen, want daarin zijn
alle gegevens door iemand heen gegaan: ‘the idea is the fact’ in de literatuur. Doordat
Arnold altijd dacht in termen van de cultuur - waarin geestelijke activiteit plaatsvindt,
die steeds in verband staat met de concrete werkelijkheid - werden ideeën de
uitdrukking van de wisselwerking tussen het abstracte en concrete. De filosofische
dimensie van de werkelijkheid werd een wezenlijk aspect van de literatuur: het
a-historische van de filosofie vermengde zich met het historische, het eeuwige met
het tijdelijke, de geest met de materie, het subject met het object, de mens met de
natuur, het bewuste met het onbewuste, het innerlijk met het uiterlijk, het universele
met het unieke, het passieve met het actieve, de eenheid met de verscheidenheid, het
ideaal met de werkelijkheid. Tussen deze tegenstellingen beweegt zich de verbeelding
en haar producten zijn houdbare illusies.
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